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Personeel gesloten winkels gedwongen tot opnemen vrije 
dagen: ‘Schandalig!’  

 
Lege winkels bepalen het straatbeeld. © ROBIN UTRECHT 

Een deel van de winkelmedewerkers wordt verplicht vakantiedagen op te nemen, zodat 
werkgevers geen loon hoeven door te betalen. ‘Schandalig’, noemt vakbond CNV het. 

Met de sluiting van niet-essentiële winkels zit een deel van het winkelpersoneel plotsklaps 
zonder werk. In principe zou het personeel doorbetaald moeten krijgen: werkgevers ontvangen 
namelijk de loonkosten vanuit de zogenoemde NOW-regeling die het kabinet speciaal voor de 
coronacrisis heeft opgetuigd. ‘Die regeling is er juist op gericht dat mensen hun baan kunnen 
behouden omdat de werkgever nog altijd 80 procent van de loonkosten doorbetaald krijgt’, 
aldus Wouter de Jong, woordvoerder van de CNV.   

Toch druppelen er bij de vakbonden CNV en FNV verhalen binnen van werknemers die door 
hun werkgever gedwongen worden om hun opgespaarde vakantiedagen in te leveren. ‘En dat 
grenst wel een beetje tegen het schandalige aan’, zegt De Jong. Soortgelijke meldingen kreeg 
de vakbond ook al in maart en april.  ‘Maar werkgevers zouden inmiddels beter moeten 
weten.  Een vakantiedag is een opgebouwd recht. Dat kun je niet zomaar wegslopen.’ 

‘Het kan zijn dat er bij de vakbonden dit soort geluiden binnen zijn gekomen omdat er nog 

onwetendheid is over afspraken, maar dat zal echt niet massaal zijn.’ Bron: De Stentor, 23 

december 2020.   
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Een medewerkster van Kruidvat is deze week op een agressieve en intimiderende manier 
toegesproken door een volwassen klant die weigerde een mondkapje te dragen. Beelden van 
het incident gaan het internet over. Kruidvat leeft mee met de medewerkster. ‘We schrikken 
van de heftige toon die deze klant uitslaat’, laat een woordvoerster weten. 

In een filiaal van Kruidvat fulmineert een volwassen vrouw tegen een medewerkster en klanten 
van de winkel, omdat ze erop wordt aangesproken dat ze geen mondkapje draagt. De vrouw 
pakt op dat moment haar mobiele telefoon erbij en legt het conflict vast, kennelijk met als 
doel de medewerkster ‘viraal te laten gaan’, zo zegt ze aan het einde van de twee minuten 
durende video. 

De betreffende vrouw is een fervent tegenstander van de coronaregels en maakt  volgens 
diverse twitteraars vaker vergelijkbare filmpjes in winkels. Ze stelt dat ze een beperking heeft 
en beschikt over een officiële medische verklaring, waaruit zou blijken dat ze inderdaad geen 
mondkapje hoeft te dragen. ‘Ik mag vanwege mijn gezondheid geen mondkapje op’, stelt de 
vrouw. De medewerkster vraagt of de klant dat kan bewijzen. De vrouw stelt dat ze vanwege 
de privacy geen gezondheidsverklaring hoeft te laten zien. Dat klopt inderdaad, maar de vrouw 
weigert vervolgens om op een andere manier te laten zien dat ze in aanmerking komt voor een 
uitzondering van de mondkapjesplicht. Medewerkers van een winkel kunnen aan klanten 
vragen om dat aannemelijk te maken, bijvoorbeeld met een bewijs van een behandelrelatie 
van een (huis)arts of instelling of door een relevant medicijn of hulpmiddel te laten zien. 

De vrouw weigert dit, en bijt de medewerkster op een denigrerende toon toe dat ze ‘de grondwet 
uit haar hoofd moet leren’. Een andere klant die in de rij staat neemt het op voor de 
medewerkster. ‘Ik werk op de ic-afdeling’, zegt ze, waar de vrouw helemaal niets van wil weten. 
‘Ja, lekker voor je! Een schuldgevoel aanpraten he?’ Vervolgens schiet ze volledig uit haar slof. 
‘Grondwetten staan nog altijd boven de verplichtingen mevrouw,’ schreeuwt ze haar toe. ‘Jullie 
zitten mij hier lastig te vallen. Jij wilt dat ik mijn eigen gezondheid schaad. Jullie denken niet 
zelf na.’ 

Een woordvoerster van Kruidvat betreurt het dat de medewerkster op deze manier in 
diskrediet wordt gebracht. ‘Juist in deze tijd werken onze medewerkers keihard, zodat onze 
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klanten zo veilig mogelijk bij ons kunnen winkelen. Het is jammer als je dit soort uitlatingen 
dan naar je hoofd krijgt geslingerd. Gelukkig gaat het echt om een incident: de meeste klanten 
van Kruidvat dragen gewoon een mondkapje en houden zich aan de maatregelen. Er is veel 
begrip voor de situatie en voor ons personeel en dat stemt ons tevreden. Uitzonderingen heb 
je helaas altijd.’ Klanten met een medische beperking zijn, zoals de vrouw ook aangeeft, niet 
verplicht om medische gegevens te laten zien. Als een klant dat liever niet wil, moet die op een 
andere manier aantonen dat hij onder de uitzondering valt. De vrouw van het filmpje deed dat 
na een nadrukkelijk verzoek niet en is daarmee dus in overtreding. Bron: De Stentor, 22 
december 2020. 

 
Harde woorden van Rutte minder effectief tegen 
verkeersdrukte dan ‘intelligente lockdown’ 

De eerste ‘intelligente lockdown’ in maart heeft veel meer impact gehad op ons verkeersgedrag 
dan de laatste harde lockdown, vorige week. Hoewel de maatregelen nu harder zijn dan die in 
maart, zijn meer mensen in deze regio blijven autorijden, fietsen en wandelen. 

Veel Nederlanders waren onder de indruk van de woorden van premier Rutte. Vorige week 
kondigde hij een harde lockdown aan, nadat de besmettingscijfers opliepen. Winkels dicht, 
scholen dicht, het kerstdiner met maar drie bezoekers en de belangrijkste boodschap: blijf 
thuis om corona onder controle te krijgen. In maart - toen veel winkels wel open bleven - deed 
Rutte een soortgelijke oproep. Bron: De Stentor, 22 december 2020. 
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Gordon Heuckeroth. © Brunopress 

 
Gordon vast in Zuid-Afrika wegens mutatie coronavirus 

Gordon zit voorlopig nog vast in Zuid-Afrika, waar hij een luxevilla in Kaapstad heeft. Dat 
bevestigt zijn management aan het ANP na berichtgeving van Shownieuws. 

In Zuid-Afrika is een mutatie van het coronavirus opgedoken. Daarom mogen 
passagiersvluchten sinds gisteravond vanuit dat land niet meer landen in Nederland. 

‘Ik zit elk jaar in Zuid-Afrika in mijn huis, dat doe ik al bijna vijfentwintig jaar. Ik ken eigenlijk 
geen koude kerst meer, dat is héérlijk’, vertelde de zanger vorig jaar aan het ANP. Volgens 
vriendin Patty Brard kon hij daar nu even ‘uitpuffen’ na dit zware jaar. In september was de 
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zanger slachtoffer van een gewelddadige overval in zijn eigen huis. Ook kampte hij met het 
coronavirus. 

Hij heeft inmiddels geaccepteerd dat hij voorlopig niet naar Nederland kan. ‘Omdat naar alle 
waarschijnlijkheid de grenzen 1 januari weer open gaan, heeft Gordon besloten nu niet via 
allerlei omwegen naar Nederland te komen, maar in Kaapstad te blijven waarbij alle 
voorzichtigheid in acht wordt genomen tot alles weer veilig is’, aldus zijn management. ‘Gordon 
zou eind januari terugkomen uit Zuid-Afrika en vooralsnog blijft dat nu zo.’ 

Na het tonen van een negatieve coronatest mogen reizigers vanuit Zuid-Afrika binnenkort 
naar Nederland, liet Minister Stef Blok (Buitenlandse zaken) vandaag weten. Wel moeten de 
reizigers bij terugkeer tien dagen in quarantaine. Een andere optie die in de media werd 
geopperd, was het vliegen via Dubai. Bron: De Stentor, 22 december 2020.  
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Britten ontdekken weer nieuwe mutatie van coronavirus: ‘Zeer 
zorgwekkend’ 

De Britse minister van Volksgezondheid, Matt Hancock, meldt dat er in het Verenigd 
Koninkrijk twee besmettingen met weer een nieuwe variant van het coronavirus zijn 
vastgesteld. Het gaat om mensen die onlangs naar Zuid-Afrika reisden en bij terugkomst in 
het VK besmet bleken. Ook deze nieuwe variant blijkt besmettelijker dan het originele virus.  

Vorige week werd al bekend dat - net als in het VK - ook in Zuid-Afrika een variant van het 
coronavirus rondwaarde. De twee nieuwe gevallen in het VK zouden weer een andere variant 
behelzen. ‘We hebben hier in het Verenigd Koninkrijk opnieuw twee gevallen ontdekt van een 
nieuwe variant’, sprak Hancock vanmiddag. ‘Deze nieuwe variant is zeer zorgwekkend, omdat 
hij nog verder gemuteerd lijkt dan de eerste variant die in ons land ontdekt is en nog sneller 
overdraagbaar.’ Het gaat volgens Britse media om een geval in Londen en een geval in het 
noordwesten van Engeland.   

 

Kabinet: Gestrande Nederlanders in VK en Zuid-Afrika mogen reizen bij negatieve test 

 

Nu twee gevallen van ‘gemuteerd Engels coronavirus’ in Nederland, in regio Amsterdam 

Volgens Hancock is Zuid-Afrika erg behulpzaam geweest met het delen van informatie over de 
samenstelling van de coronavirusvarianten in dat land en konden de nieuwe gevallen 
daardoor snel herkend worden. Ze werden volgens lokale ontdekt bij een routinecontrole, 
daarbij worden selectief monsters van het virus geanalyseerd. Omdat er een geval in Londen 
is aangetroffen en een in het noordwesten, en omdat er dagelijks meerdere keren vanuit 
Kaapstad en Johannesburg op Engeland werd gevlogen, is het waarschijnlijk dat ook deze 
variant van het coronavirus inmiddels wijder verspreid is.  

Susan Hopkins van de overheidsinstantie Public Health meldt ook dat de nieuwe variant ‘erg 
anders is dan die in Zuid-Afrika rondgaat’ en ‘erg besmettelijk'. Ze stelt dat niets erop wijst 
dat de nu al ontwikkelde vaccins niet zouden helpen tegen de nieuwe varianten. ‘Er is juist 
sterk bewijs dat ze wel zullen werken.’ 

Hancock meldt dat de twee besmette mensen in quarantaine zijn geplaatst. Dat geldt ook voor 
de personen met wie zij in contact zijn geweest. De Britse minister stelde dat er 
onmiddellijk beperkingen zullen worden opgelegd aan verkeer vanuit Zuid-Afrika. Later op de 
avond werd bekend dat het land vanaf donderdagochtend 9.00 al het vliegverkeer met Zuid-
Afrika stillegt. Iedereen die in de afgelopen twee weken dat land heeft bezocht moet ook in 
quarantaine gaan.  

De Britten ontdekten vorige week voor het eerst een nieuwe variant van het virus in het 
koninkrijk. De variant zou tot zeventig procent besmettelijker zijn dan het ‘normale’ 
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coronavirus. Het nieuws veroorzaakte een kettingreactie aan acties door verschillende landen. 
In navolging van Nederland sloten veel landen hun grenzen voor passagiersverkeer uit het 
Verenigd Koninkrijk. De besmettelijke variant bleek inmiddels ook elders al te zijn opgedoken. 
Gisteren gingen de meeste grenzen weer min of meer open, een negatieve coronatest is wel 
nodig om verder te reizen.   

Zojuist werd bekend dat in Israël de variant van het coronavirus die in het VK rondgaat is 
aangetroffen. Dat meldde een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid volgens 
persbureau Reuters. 

Hancock maakte tijdens zijn persconferentie vanmiddag ook bekend dat vanaf tweede 
kerstdag meer delen van Groot-Brittannië op slot gaan in de strijd tegen het coronavirus en 
zijn varianten. De maatregelen worden vooral opgeschroefd in delen van Engeland waar tot 
nu toe lichtere beperkingen golden. Tot voor kort kwam de mutatie vooral voor in de hoofdstad 
Londen en aangrenzende streken. 

Het aantal coronabesmettingen in het VK is ook vandaag weer verder opgelopen. Er werden 
over de afgelopen 24 uur 39.237 nieuwe besmettingen gemeld en 744 coronadoden. Een dag 
eerder was er nog sprake van een nieuw dagrecord met 36.804 nieuwe besmettingen en 691 
doden. Die getallen waren ook alweer hoger dan de dagen ervoor.  Bron: De Stentor, 23 
december 2020.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

 

 

 



13 

 

Nog snel even kerstboodschappen doen in Oost-
Nederland: ‘Het is echt belachelijk druk’  
 

 
Kerst staat voor de deur. Uit eten bij een restaurant zit er vanwege de lockdown niet in, dus 
zijn er twee mogelijkheden over. Een kerstdiner bestellen of zelf koken. Wordt er massaal last-
minute ingekocht? Een rondje langs de winkelcentra in Apeldoorn, Deventer, Raalte en Zwolle. 

De Koninginnelaan in Apeldoorn komt meestal in het nieuws vanwege de veiligheid. De 
combi smalle weg, veel verkeer benauwt veel mensen. Maar deze dagen is het niet alleen druk 
op de rijbanen. Zelfs op de stoep is er sprake van filevorming. Bron: De Stentor, 23 december 
2020. 
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Chris (27) protesteert bij Barneveldse kerk tegen het toelaten 
van tweehonderd gelovigen 

Chris Muurling (27) voerde op Eerste Kerstdag een eenzaam protest bij de Rehobothkerk in 
Barneveld, waar zich tijdens de kerstdagen en zondag weer 200 kerkgangers meldden voor de 
kerkdienst.  

Om negen uur vanochtend posteerde de Barneveldse zorgmedewerker zich voor de 
Rehobothkerk van de gereformeerde gemeente Barneveld-Centrum. Met een 
beschermingsschort, mondmasker, spatkap en handschoenen liet hij kerkgangers zien, hoe 
serieus het er aan toe gaat in de zorg op dit moment. ‘Ik werk in de gehandicaptenzorg. We 
werken keihard voor de gezondheid van anderen en dan is dit zo pijnlijk om te zien. Ik kon 
niet meer stil thuis blijven zitten en moest dit statement maken.’ 

De kerk houdt zich al weken niet aan het geadviseerde aantal van maximaal dertig bezoekers. 
In eerdere instantie liet de gemeente rond de 300 kerkgangers per dienst toe, maar heeft dat 
inmiddels teruggebracht tot 200. De gereformeerde gemeente blijft vasthouden aan fysiek 
kerkbezoek ondanks indringende oproepen an onder meer burgemeester Asje Van Dijk van 
Barneveld om zich aan de corona-maatregelen te houden. 

 
© Saskia Berdenis van Berlekom 

 

Enkele gelovigen kijken strak zich uit als ze Chris in de gaten krijgen en benen direct op de 
wijd openstaande deuren van de kerk af. Een man met een zwart mondkapje voor, vraagt de 
zorgmedewerker bij wijze van cynische grap wat er op de achterkant van het bord staat. ‘Niets? 
Laat dat dan zien.’ 

Maar de meeste kerkgangers - vrouwen en meisjes met hoedjes en in rok - groeten de 
Barneveldse zorgmedewerker met zijn protestbord veelal vriendelijk.  

‘Wij sluiten onze ogen echt niet voor de corona-pandemie. Sterker nog, onder onze kerkleden 
hebben we ook mensen die zelf in de zorg werken’, zegt Gerard van de Bruinhorst, secretaris 
van de beheerscommissie van de Rehobothkerk. Volgens hem doet de kerk er juist alles aan 
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om de diensten veilig te laten verlopen. ‘We hebben nog verder afgeschaald’, zegt hij vlak 
voordat de dienst begint. ‘We maken maar gebruik van tien procent van de capaciteit.’  

Daarbij zijn verregaande maatregelen genomen. Er mogen geen jassen meer worden 
opgehangen in de garderobe, de toiletten zijn gesloten en pepermunt doorgeven, dat mag niet 
meer. ‘Met dertig vrijwilligers leiden we de bezoekers in de juiste stromen. Alles is strak 
georganiseerd en we zijn van anderhalve meter afstand naar minimaal twee meter gegaan. We 
zouden het verschrikkelijk vinden als mensen via de kerk besmet zouden raken’, aldus Van 
de Bruinhorst. 

‘Het protest van deze man, is zijn goed recht. Nogmaals, zijn boodschap leeft ook bij ons in de 
kerk.’ Aan de andere kant vraagt Van de Bruinhorst op zijn beurt ook respect voor de 
kerkgangers.  De gereformeerde gemeente houdt vast aan het grondwettelijk recht om samen 
te komen. ‘De behoefte daaraan is groot’, verklaart hij.  

‘Het is wel eens pijnlijk hoe negatief er nu tegen ons wordt aangekeken, terwijl wij echt alle 
voorzorgsmaatregelen treffen en niets tegen de wet doen.  Voor ons is bijvoorbeeld de 
zondagsrust erg belangrijk, terwijl winkels op zondag gewoon open mogen zijn. Daar maken 
wij verder ook geen grote ophef over.’ 

Zondag steeg Barneveld verder op de ‘ranglijst’ van gemeenten waar het coronavirus wordt 
vastgesteld. De relatieve toename was in Barneveld zondag het op een na hoogste in 
Nederland. Alleen het Limburgse Bergen piekte hoger. In de toename gemeten over de 
afgelopen zeven dagen staat Barneveld inmiddels na Bunschoten op de twee plaats.  Bron: De 
Stentor, 25 december 2020.  
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Koning pleit voor nuance in coronadebat: ‘Moe van de 
manische meningenmachine’  

 

‘Misschien snakt u stilletjes naar een beetje onderling begrip. Ontspanning. Doodgewone 
vriendelijkheid. En denkt u: ik ben blijkbaar een buitenbeentje. Laat me u geruststellen: dat 
bent u niet. U bent onmisbaar. Ook de zachte stemmen verdienen het om gehoord te worden.’ 

De kersttoespraak van koning Willem-Alexander stond volledig in het teken van corona. 
Volgens het staatshoofd kunnen we slecht tegen onzekerheid en zorgt het virus voor 
tegenstellingen in de samenleving. ‘Moe van de manische meningenmachine? En denkt u dan: 
ik ben blijkbaar een buitenbeentje? Dat bent u niet.’   

Dat zei koning Willem-Alexander vanuit zijn woonpaleis Huis ten Bosch. Hij hield zijn 
traditionele kersttoespraak deze eerste kerstdag vanuit de Chinese Zaal.   

De kersttoespraak stond geheel en al in het teken stond van de coronacrisis. ‘Zoveel gezichten, 
zoveel persoonlijke verhalen’, zei de koning over ontmoetingen die hij had met zorgpersoneel 
en anderen die direct de gevolgen van deze crisis merken.  
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Kersttoespraak van koning Willem-Alexander, opgenomen in de Chinese Zaal van paleis Huis 
ten Bosch. © paul tolenaar/RVD  

 

De koning stond tijdens zijn kersttoespraak stil bij de toon van het maatschappelijk debat. 
‘Misschien voelt u zich niet helemaal thuis bij de muurvaste standpunten.’ 

Ook voor Willem-Alexander is het kerstfeest niet zoals gehoopt. ‘We hebben allemaal onze 
plannen moeten aanpassen. Veel waarop we ons verheugden, kan niet doorgaan en dat is een 
teleurstelling. In huiskamers overal in Nederland blijven stoelen leeg, terwijl we maar al te 
graag extra stoelen hadden aangesleept.’ 

Hij bedankte degenen die zich aan de maatregelen hielden. ‘De coronapandemie maakte het 
allerbeste in ons wakker.’ 

Aan het eind van de toespraak stond hij stil bij onze vrije samenleving. ‘We leven in een tijd 
waarin verwacht lijkt te worden dat je stelling neemt.’ Maar soms weet je het niet, of verander 
je van mening, ziet de koning in. ‘Misschien bent u moe van opwinding, argwaan en fanatisme. 
Misschien snakt u stilletjes naar een beetje onderling begrip. Ontspanning. Doodgewone 
vriendelijkheid. En denkt u: ik ben blijkbaar een buitenbeentje. Laat me u geruststellen: dat 
bent u niet. U bent onmisbaar. Ook de zachte stemmen verdienen het om gehoord te worden.’ 

Scherpe debatten over uitgesproken opvattingen of radicale ideeën zouden volgens hem horen 
bij een vrije samenleving. ‘Maar het kenmerk van een vrije samenleving is nu juist dat er ook 
ruimte is voor nuance.’ 

‘Wij mensen zijn niet geschapen om elkaar te haten’, zei hij verder. ‘Een land waarin mensen 
elkaar een beetje liefdevol tegemoet treden, is een land waarin mensen zich thuis kunnen 
voelen, ook in tijden van grote onzekerheid.’ 

Zoveel gezichten, zoveel persoonlijke verhalen. De koning refereerde aan het zware werk van 
een verpleegkundige in Zwolle, aan studenten in Breda, snakkend naar het gewone leven. En 
de productieleider van het Shakespearetheater uit Diever die hem vertelde over dat lege gevoel: 
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‘Dan zit je thuis en dan denk je: vanavond zouden we Midzomernachtsdroom gespeeld 
hebben.’ 

Dit is dan ook niet het kerstfeest waarop we hadden gehoopt, concludeerde Willem-Alexander. 
‘Allemaal hebben we plannen moeten aanpassen. In huiskamers, overal in Nederland, blijven 
stoelen leeg. Mensen met een droom die is geknapt, mensen die zich eenzaam voelen en niet 
weten waar ze het zoeken moeten. Mensen die het gevoel hebben niet goed te weten wat ze 
moeten doen. We kunnen niet zonder liefhebbende blik of omhelzing.’ Het hart van de koning 
gaat uit naar al die mensen wier bestaan overhoop gegooid is. ‘Bodemloos is het verdriet van 
iedereen die een dierbare heeft verloren - door COVID of welke oorzaak dan ook - en het gevoel 
heeft niet goed afscheid te hebben kunnen nemen.’ 

De koning bedankte iedereen die met vallen en opstaan zich aan de voorschriften heeft 
gehouden. ‘De coronapandemie maakt het allerbeste in ons 
wakker. Verantwoordelijkheidsgevoel. Medeleven. Kameraadschap. Hulpvaardigheid. 
Solidariteit. Maar ze confronteerde ons ook met de scherpe en ongemakkelijke kanten van 
onszelf en de samenleving.’ 

Momenten van ongeduld en onrust. Iedereen zal het volgens de koning herkennen. ‘Het zijn 
begrijpelijke gevoelens. Je wilt je vertrouwde leven eindelijk weer eens terug. Onzekerheid: we 
kunnen er slecht mee omgaan. We gaan er automatisch vanuit dat alles in het leven 
beheersbaar is, maar dit niet.’ 

We leven volgens Willem-Alexander in een tijd dat wordt verwacht dat je stelling neemt: wij of 
zij. ‘Maar wat als je het even niet weet? Als je twijfelt? Misschien voelt het wel vervelend om 
steeds partij te moeten kiezen over kwesties waar dagelijks over wordt getwist. Juist in deze 
tijd is vergeving onverminderd heilzaam. We zijn niet geschapen om elkaar te haten. Heb 
geduld, de zon komt terug. Het licht keert terug. ‘Midzomernachtsdroom’ zal weer gespeeld 
worden. We zullen elkaar weer kunnen ontmoeten en omhelzen.’ 

Op sociale media wordt de achtste toespraak van de koning over het algemeen positief 
ontvangen. Veel mensen vinden het goed dat hij verwijst naar ‘het stille midden’ en dat het 
niet erg is om het af en toe niet te weten of te twijfelen. Toch werd er ook gerefereerd aan de 
omstreden vakantie van de koning en zijn gezin naar Griekenland, afgelopen oktober. ‘Terwijl 
ik met ontzag zit te luisteren naar de kersttoespraak, probeer ik niet te denken aan zijn recente 
vakantie in Griekenland. Woorden zijn goed, daden zijn beter. Zeker gezien de 
voorbeeldfunctie van de koning.’ Bron: De Stentor, 25 december 2020. 

Volle zuipkeet met veertien jongeren in Gelderland ontdekt: 
‘Dit kan echt niet in deze tijd’ 

Veertien jongeren zijn in de nacht van donderdag op vrijdag bekeurd, omdat zij zaten te 
drinken in een zuipkeet in de gemeente West Betuwe. De politie heeft de samenkomst 
beëindigd en alle aanwezigen naar huis gestuurd en op de bon geslingerd. 

‘De tijd van waarschuwen is inmiddels meer dan voorbij. Als we als politie zoiets aantreffen, 
betekent dit dat we direct optreden. Mensen komen er niet meer met een waarschuwing vanaf’, 
vertelt Bert Stronks van de politie. 

De aanwezigen, allemaal jongeren van om en nabij de 20 jaar, hadden een loods in het 
buitengebied ingericht als zuipkeet. Daar zaten ze met z'n veertienen bij elkaar, zonder afstand 
te houden. ‘Ze zaten heel dicht bij elkaar. Er waren totaal geen maatregelen getroffen. Dat kan 
natuurlijk echt niet in deze tijd.’ Bron: De Stentor, 25 december 2020. 
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Topdrukte in onze snelteststraten tijdens Kerst: ‘Ik heb ze 
rechtsomkeert zien maken na positieve coronatest’ 

Het is erg druk in regionale snelteststraten waar mensen zich kunnen laten testen op corona. 
‘We draaien driedubbele shifts en we verwachten niet dat de drukte gaat afnemen. Niet 
normaal.’ 

Erwin van de Berg, initiatiefnemer van ‘0341 Sneltest’, meldt dat het erg druk is in zijn twee 
teststraten in de regio Ermelo. ‘Op kerstavond hebben wij gisteren nog extra verpleegkundigen 
kunnen aanrukken om tests uit te voeren, we hebben driedubbele diensten gedraaid.’ Bron: 
De Stentor, 25 december 2020.  

Coronapiek in Hardenberg en Ommen, forse stijging in 
IJsselland 

In het afgelopen etmaal zijn er 7561 nieuwe coronagevallen doorgegeven aan het RIVM. Dat 
is een fractie meer dan gisteren (7438). Toen kleurden 10 gemeenten rood op de coronakaart 
in Oost-Nederland. Vandaag zijn dat er 15. Hardenberg is de coronakoploper in deze regio. 

Op zaterdag en zondag kwamen er landelijk ruim 9000 positieve tests bij en in de dagen ervoor 
meer dan 10.000. Of de daling komt doordat minder mensen zich hebben laten testen rond 
de kerstdagen, of doordat de lockdown na twee weken begint te werken, kan het RIVM nog 
niet zeggen. 

In de veiligheidsregio IJsselland kwamen afgelopen etmaal 352 coronagevallen aan het licht: 
115 meer dan gisteren. In Noord- en Oost-Gelderland (410) was er ook sprake van een stijging, 
al is die te verwaarlozen (52).  In Flevoland (215) nam het aantal nieuwe positieve test juist 
met 52 af ten opzichte van gisteren. 

De gemeente Rijssen-Holten behoort sinds half december vaak tot de negatieve uitschieters 
in deze regio, al zijn de verschillen per dag groot. Gisteren werden 10 mensen positief getest 
op het virus, vandaag waren het er 46. Dat zijn er omgerekend 120 per 100.000 inwoners. 
Alleen de gemeenten Ommen (122) en Hardenberg (157) deden het vandaag beroerder in deze 
regio. 

In Amsterdam kwamen 283 besmettingen aan het licht, in Den Haag testten 197 inwoners 
positief. Daarna volgen Rotterdam (184), Almere (120) en Utrecht (104). 

In de afgelopen week zijn 67.388 positieve tests geregistreerd, wat neerkomt op ongeveer 9600 
per dag. Voor de vierde dag op rij zit het dagcijfer onder het weekgemiddelde. 

Het aantal sterfgevallen steeg afgelopen etmaal wel fors. De gezondheidsdiensten 
registreerden dat 171 mensen aan het virus zijn overleden. Dat is het hoogste aantal in een 
etmaal sinds half april, maar het wil niet zeggen dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur 
zijn overleden. Sterfgevallen worden soms pas na een tijdje geregistreerd en doorgegeven. 
Onder de sterfgevallen die de afgelopen 24 uur zijn gemeld, zijn dertien mensen uit Apeldoorn, 
het hoogste aantal van het land. 

Sinds het begin van de uitbraak in februari zijn bijna 778.000 mensen positief getest. Bij het 
huidige tempo wordt in de loop van januari de miljoenste besmetting vastgesteld. In 
werkelijkheid hebben waarschijnlijk al meer Nederlanders het coronavirus opgelopen. In de 
eerste golf werd lang niet iedereen getest en in de tweede golf lukte het niet iedereen om een 
testafspraak te maken. Van 11.212 mensen is bevestigd dat ze aan het virus zijn overleden, 
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maar ook dat aantal ligt in werkelijkheid vermoedelijk hoger. Bron: De Stentor, 29 december 
2020.   
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Burgemeester Staphorst heeft geen verklaring voor forse 
toename aantal besmettingen: ‘Iedereen houdt zich aan de 
regels’ 

Geen blijde boodschap in Staphorst op eerste kerstdag. Op de kaart van coronabesmettingen 
kleurde de gemeente donkerrood. Burgemeester Gerrit-Jan Kok zegt geen idee te hebben 
waardoor het aantal besmettingen ineens zo hard is opgelopen. 

‘Ik heb er geen verklaring voor’, reageert Kok. ‘Mij zijn geen bijeenkomsten met meerdere 
personen bekend, veel mensen werken thuis en de scholen zitten nu ook twee weken dicht 
voor de kerstvakantie. En voor zover ik weet houdt iedereen zich aan de regels.’ Bron: De 
Stentor, 26 december 2020.  
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Verdriet bij nabestaanden over gesloten verpleeghuis: ‘Haar 
laatste weken hadden er zo anders uit kunnen zien’ 

Virusuitbraken in verpleeghuizen leiden opnieuw tot schrijnende situaties. Een familie uit 
Maarssen hoopte haar besmette, dementerende moeder zelf te kunnen verzorgen, maar dat 
mocht pas in de allerlaatste, terminale fase. 

Vóór corona kwamen ze minimaal drie keer per week op bezoek bij hun vader (90) en 
dementerende moeder (86) in het Maarssense woonzorgcentrum Maria Dommer. Ze vormen 
een betrokken familie met mantelzorgers, die graag dichtbij staat, vertellen dochters Alies en 
Saskia Pastoor. Bron: De Stentor, 27 december 2020. 

 
Woonzorgcentrum Maria Dommer. Alies Pastoor brengt een rouwboeket voor haar vader na 
het overlijden van haar moeder. © Marnix Schmidt 
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Redt die afgebelde patiënt het dan wel? ‘Voor die ene Covid-
patiënt op de ic, moet ik tien operaties afzeggen’ 

 

 
Arts Andy van Veen aan het werk © ETZ/Ellen den Ouden 

Operaties afbellen. Soms wel vijftig in een week. In het hoofd van de chirurg gaat het na al die 
maanden knagen. Want die afgebelde patiënt? Gaat die het redden? ‘Voor die ene Covid-
patiënt op de intensive care, moet ik tien operaties afzeggen.’ 

Hij moest geopereerd worden aan z’n galblaas. Corona ging voor. De operatie werd 
uitgesteld,  met de dood tot gevolg.  Bron: De Stentor, 27 december 2020. 

 
Een hele lieve actie in het St. Antoniusziekenhuis. © @breathtakingnurses 
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Vanuit een hoogwerker wensten deze kleinkinderen hun opa in 
het ziekenhuis een fijne kerst 

Een heel lieve actie in het St. Antoniusziekenhuis in Nieuwegein: een paar kleinkinderen 
wilden hun opa, die daar op de corona-afdeling ligt, graag nog zien én een boodschap aan 
hem overbrengen. Met een hoogwerker kregen zij dat voor elkaar. 

‘Lieve opa, heel veel sterkte, we houden van u. Groetjes, alle kleinkinderen.’ Dat stond er op 
een groot kartonnen bord dat twee van de kleinkinderen bij zich droegen. Een hoogwerker 
takelde hen naar het ziekenhuisraam waarachter hun opa ligt. Bron: De Stentor, 27 december 
2020. 
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Lowlandsbaas: 'In 2023 zijn we pas weer full force, als er niks 
tussen komt' 

Volgens Lowlandsbaas Eric van Eerdenburg gaat de coronacrisis de festivalbranche nog jaren 
parten spelen.  ‘Het is een enorm kaartenhuis dat op zo’n moment instort’, vertelt de directeur 
maandag als hij te gast is bij Art Rooijakkers in de BNR-radioshow Big Five. 

De steunmaatregelen zijn volgens Van Eerdenburg te weinig. ‘Die garanderen niet dat je daar 
ongeschonden uitkomt’, zegt hij. ‘Dit jaar heeft alleen Lowlands naar schatting al 1,5 miljoen 
euro gekost.’  

De boekers en organisaties achter het festival, zoals Mojo Concerts bij Lowlands, hebben het 
nog lang zwaar te verduren. ‘Op het moment dat het weer opengaat duurt het minimaal een 
half jaar voordat het tourcircuit weer op zijn benen staat’, zegt Van Eerdenburg, die in oktober 
een derde van zijn personeel moest ontslaan. 

‘Verzekeraars verzekeren de tour niet meer, dus iedereen doet heel voorzichting. De grotere 
namen hebben het nu over 2022 of zelfs 2023. Daar zijn wij afhankelijk van.’ Hij verwacht 
van 2021 daarom nog maar weinig. ‘Dat wordt sowieso een mager jaar, 2022 wordt nog een 
beetje op gang komen. In 2023 zijn we pas weer full force, als er niets meer tussenkomt.’ Bron: 
De Stentor, 28 december 2020. 

‘Absoluut horrorscenario’ dreigt voor Blijdorp: dieren de deur 
uit doen om crisis te overleven 
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Het is niet uitgesloten dat Diergaarde Blijdorp afscheid moet nemen van sommige dieren als 
de coronacrisis in alle hevigheid voortduurt. ‘Het is een absoluut horrorscenario, maar tóch 
moet je daar rekening mee houden’, zegt directeur Erik Zevenbergen. 

Blijdorp zit sinds het begin van de pandemie in zeer zwaar weer. Vorige week werd bekend dat 
de populaire Rotterdamse attractie dit jaar 600.000 bezoekers minder had ontvangen en 
daardoor een omzet van 13 miljoen euro misliep. Ondanks alle hulpacties en een lening van 10 
miljoen euro van de gemeente Rotterdam blijft het voor de organisatie een kwestie van de 
eindjes aan elkaar knopen. Een reorganisatie is in volle gang. 

Zevenbergen vreest met grote vreze. ‘ Er is maar een beperkt aantal knoppen waaraan je kunt 
draaien om de kosten verder omlaag te krijgen. En ja, als je gaat snijden in de hoeveelheid 
dierverzorgers, dan kan dat ook gevolgen hebben voor de collectie. Mensen denken misschien 
dat het zover niet komt, maar in verschillende andere dierentuinen in Europa ís het al 
gebeurd.’’ 

Regeren is vooruitzien, en dat geldt eveneens voor de baas van de dierentuin. Hij verwacht 
niet dat deze lockdown de laatste zal zijn, of dat het leed op 19 januari is geleden. ‘Daarom 
moeten we erop voorbereid zijn dat er nóg een klap komt, of wellicht een ander virus. We 
moeten ervoor zorgen dat we er te zijner tijd niet gemankeerd uit komen, maar gezond verder 
kunnen.’ 
 
Hij benadrukt dat er nog niet is gekozen voor een bepaalde diersoort waarvan eventueel 
afscheid moet worden genomen. ‘Maar we praten er wel over. Als er zo’n besluit valt, dan moet 
er met veel dingen rekening worden gehouden, bijvoorbeeld of zo’n dier in een fokprogramma 
zit of bedreigd is. Maar nogmaals: het is nog niet zover. We proberen er zo lang mogelijk bij 
weg te blijven.’ Bron: De Stentor, 28 december 2020.  

 

 



28 

 

 

Ellende na sinterklaasfeest niet voorbij: 24 bewoners Vlaams 
woonzorgcentrum overleden aan corona 

Binnen drie weken zijn 24 van de ongeveer 170 bewoners van woonzorgcentrum Hemelrijck 
in het Belgische Mol overleden aan het coronavirus. De bewoners en personeelsleden raakten 
besmet door de hulpsint die er op 4 december op bezoek kwam. In een verklaring betuigt het 
woonzorgcentrum vandaag zijn medeleven aan de getroffen families. 

Op 4 december werd in het Belgische woonzorgcentrum een sinterklaasfeest gehouden, waar 
het virus als een lopend vuurtje rondging onder de bewoners en personeelsleden. Op 6 
december testte de hulpsint als eerste positief, een week later waren er al meer dan 75 
infecties. Vandaag is het aantal infecties opgelopen tot 158: 80 bewoners van het 
woonzorgcentrum, 38 bewoners van de aanleunwoningen en 40 medewerkers. 

Op foto’s was te zien hoe de sint niet voldoende afstand bewaarde en de bewoners geen 
mondmasker droegen. ‘Het gemeentebestuur ontving bij het opvragen van informatie de 
verkeerde gegevens van de directie van woonzorgcentrum Hemelrijck over de omstandigheden 
waarin de sinterklaasactiviteit plaatsvond. We betreuren dit ten zeerste. Er is sprake van een 
totaal onverantwoorde organisatie’, liet burgemeester Wim Caeyers later weten. ‘De foto’s 
tonen toch echt wel iets anders dan wat de directie ons verteld heeft. Als zoiets gebeurt, is het 
beter om helder te communiceren.’ 

De sint werd vertolkt door de zoon van een van de bewoners, die tevens regelmatig een handje 
komt helpen als vrijwilliger. Hij was een vertrouwd persoon voor het woonzorgcentrum, dus 
de directie besloot dat het dan geen kwaad zou kunnen om hem te laten langsgaan om de 
bewoners een hart onder de riem te steken. De man vertoonde op het moment van het bezoek 
geen symptomen, maar bleek achteraf wel besmet te zijn én superverspreider van het virus. 
Hij was ook niet getest voor zijn optreden als goedheiligman.  

Het woonzorgcentrum hield de kaken wekenlang stijf op elkaar. In een vandaag gepubliceerd 
persbericht betuigt de directie haar medeleven aan de getroffen families en benadrukt dat het 
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personeel zich ‘in zeer uitdagende omstandigheden blijft inzetten om de bewoners alle nodige 
zorg te geven en de uitbraak verder onder controle te houden’. 

‘Onze eerste prioriteit is de zorg voor onze bewoners en we willen daarom ook een oproep doen 
om ons team ter plaatse in alle rust hun werk te laten doen. Ook in het belang van de families 
van de betrokken bewoners, en de informatieverstrekking naar hen toe, is de nodige sereniteit 
aan de orde’, staat verder in het persbericht te lezen. Het woonzorgcentrum laat weten dat er 
in samenspraak met de autoriteiten van Mol de komende periode wekelijks een schriftelijke 
perscommunicatie met een update over de stand van zaken zal worden gestuurd. Bron: De 
Stentor, 28 december 2020.  
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Hoogste oversterfte sinds de Tweede Wereldoorlog 

Dit coronajaar zijn er 162.000 Nederlanders overleden, 9,5 procent meer dan vorig jaar en 
13.000 meer sterfgevallen dan verwacht. Niet eerder sinds de Tweede Wereldoorlog is een zo 
grote oversterfte waargenomen, schrijft het Centraal Bureau voor Statistiek in zijn 
jaaroverzicht. 

Tijdens de eerste coronagolf (van 9 maart tot 9 mei) bedroeg de oversterfte naar schatting 
bijna 9000. De oversterfte tijdens de eerste dertien weken van de tweede golf (van 21 
september tot kerst) bedroeg 6100. Ook de hittegolf van augustus zorgde voor de nodige 
oversterfte. Ondanks corona telde dit jaar echter ook periodes met minder sterfgevallen dan 
het CBS vooraf projecteerde. Vandaar dat de totale oversterfte niet de som is van beide 
coronagolven en de hitte. 

Onder de overledenen waren liefst 59.000 Wlz-gebruikers (Wet langdurige zorg), mensen die 
dus sowieso al een kwetsbare gezondheid hadden. Vanwege de oversterfte door corona én 
omdat er in 2019 sprake was van ondersterfte, stierven er dit jaar 9,4 procent meer mensen 
dan in 2019. De sterfte steeg procentueel gezien het sterkst bij mannen van 80 jaar of ouder 
(13,4 procent) en mannen van 65 tot 80 jaar (11,7 procent). Bij vrouwen in deze 
leeftijdscategorieën nam de sterfte beduidend minder toe (respectievelijk 8,6 en 7,6 procent). 

Tussen begin maart en eind juni overleden 10.100 Nederlanders bij wie Covid-19 
de vastgestelde of vermoedelijke doodsoorzaak was.  

Door de pandemie kreeg Nederland 50.000 minder immigranten binnen: tot en met oktober 
arriveerden er 185.000 immigranten. Het aantal emigranten daalde ook, maar veel minder (8 
duizend mensen) en kwam uit op 128.000. De daling van het aantal immigranten betekent 
dat het migratiesaldo dit jaar met bijna 42 procent keldert. Een trendbreuk, want sinds 2013 
liep het saldo ieder jaar op. Ruim 11.000 personen deden tot en met oktober een asielverzoek, 
7000 minder dan een jaar eerder. 

Door de lockdowns ging de geregistreerde misdaad omlaag. Het rustigst was het in april, toen 
er 14 procent minder misdrijven werden geregistreerd dan een jaar eerder. In de maanden 
buiten de lockdown werden er juist iets meer misdrijven gemeld. Van januari tot en met 
november werden er 730.000 misdrijven geregistreerd, een half procent minder dan in 2019.  

Het aantal woninginbraken kelderde vanaf de eerste lockdown en bleef sindsdien ook lager. 
Van januari tot en met november waren er 27.500 woninginbraken, een vijfde minder dan in 
2019. Waar het aantal misdrijven daalde, steeg de geregistreerde overlast fors vanaf maart. In 
het eerste halfjaar van 2020 waren er bijna 245.000 gevallen van geregistreerde overlast, bijna 
40 procent meer dan het jaar ervoor. 
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De uitvaart van Herman Nillisen in Groesbeek die in april aan het coronavirus overleed. Door 
de pandemie piekte de oversterfte, een toename die sinds de Tweede Wereldoorlog niet was 
gezien. © Theo Peeters 

 

De coronapandemie pakte desastreus uit voor de economie. Vanwege alle beperkingen in de 
luchtvaart en de toerismebranche raakte de economie per medio maart meteen in grote 
nood. Voor het eerst in zes jaar tijd kromp het bruto binnenlands product. Viel de schade in 
het eerste kwartaal nog mee (-0,2 procent), het ging pas echt fout in het tweede kwartaal. 
Toen kelderde de economie met 9,4 procent  

In de zomer toen de coronamaatregelen tijdelijk flink versoepeld werden, volgde flink herstel. 
De daling bleef hierdoor van juli tot en met september met 2,5 procent beperkt. Over alle drie 
kwartalen samen kromp de economie ruim 4 procent. Met name gezinnen gaven veel minder 
uit (-6,4 procent) door al het thuisblijven en doordat veel uitgaansgelegenheden dicht waren. 
De export daalde met 4,6 procent.   

Door de pandemie steeg de werkloosheid voor het eerst sinds 2014 weer behoorlijk. In de 
periode maart tot eind augustus kwamen er ruim 150.000 werklozen bij. Van september tot en 
met november daalde de werkloosheid vervolgens weer met bijna 50.000. Gemiddeld kwam 
de werkloosheid tussen januari en december uit op 3,8 procent van de beroepsbevolking. 
Vorig jaar was dat gedurende die tijd 3,4 procent.  

Corona domineert ook op andere vlakken het jaaroverzicht van het CBS. Zo zorgden alle 
beperkingen ervoor dat er veel minder mensen in het huwelijksbootje stapten. Van januari tot 
en met oktober werden er 44.000 huwelijken voltrokken, bijna een kwart minder (13.000) dan 
in dezelfde periode vorig jaar. De daling was vooral groot in het voorjaar, in de zomer was het 
verschil kleiner. Bron: De Stentor, 29 december 2020. 
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Pastoor Jos Hermans leidt een dienst tijdens de eerste golf van de coronacrisis. © Foto: Bert 
Beelen  
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Ophef om anti-vaccinatiepreek Drutense pastoor: ‘Gezonde 
mensen hebben geen vaccinatie nodig’ 

Onder katholieken in Druten en bij het bisdom Den Bosch is ophef ontstaan over een preek 
van de Drutense pastoor Jos Hermans. Daarin hield hij voor zijn gehoor in de Ewaldenkerk 
een pleidooi tegen het vaccineren met het coronavaccin.  

Hermans zei in zijn preek dat gezonde mensen geen medicijnen nodig hebben en ook geen 
vaccinatie. Bron: De Stentor, 29 december 2020.  

 

 
Politie treft geopende kapperszaak aan in Dordts schuurtje in 

Sterrenburg 

Dankzij een tip via Meld Misdaad Anoniem troffen wijkagenten maandagavond een 
kapperszaak in een Dordtse schuur in Sterrenburg aan. De politie ontdekte dat de zaak 
ondanks de huidige lockdown, gewoon geopend was. 

‘Op het moment van onze binnenkomst in de schuur was alleen de eigenaar aanwezig’, zegt 
een van de wijkagenten die maandagavond ter plaatse kwam. Vlak voor de binnenkomst, 
verliet een klant met een ‘net geknipt kapsel’ het pand.  

Handhaving maakt een rapportage op van het incident en de gemeente Dordrecht bepaalt wat 
de sanctie voor het negeren van de coronamaatregelen voor de eigenaar van de kapperszaak 
zal zijn. De wijkagent vermoedt een waarschuwing. ‘Maar als hier geen gehoor aan wordt 
gegeven, volgt een boete en sluiting.’ Bron: De Stentor, 29 december 2020. 
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De kapperszaak in de wijk Sterrenburg, die gewoon geopend was. © Politie Eenheid Rotterdam  
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Weer honderden gelovigen in de Barneveldse Rehobothkerk, 
ondanks oproep van burgemeester 

De Rehobothkerk in Barneveld werd zondag opnieuw bezocht door honderden kerkgangers, 
ondanks de oproep van burgemeester Asje van Dijk elkaar nu niet op te zoeken. ‘Het komt 
echt aan op ons gedrag, ons gedrag, ons gedrag’, zo twitterde de burgemeester dit weekeinde 
stellig.  

 
Kerkgangers in Barneveld kwamen zondag, net als in oktober toen deze foto gemaakt werd, 
in groten getale op de kerkdienst af in de Gereformeerde Gemeente. © ANP 
 
 
Honderden gelovigen van de Gereformeerde Gemeente trokken zich evenwel niets aan van de 
waarschuwing en woonden zondag massaal een van de kerkdiensten bij in de Rehobothkerk 
in het centrum van Barneveld. De kerk beroept zich op het feit niets onwettigs te doen met 
de samenkomsten. Samenkomsten zijn toegestaan mits de corona-maatregelen worden 
nageleefd. 
 
Veel kerken laten sinds de lockdown nog maar dertig personen toe of zijn geheel 
overgeschakeld op online kerkdiensten.  

In oktober kwam de kerk ook al in het nieuws toen de kerk massaal werd bezocht door 
kerkgangers. Ook in de lokale politiek van Barneveld was forse kritiek. Burgemeester Asje van 
Dijk hamert sindsdien stevig op het naleven van de coronamaatregelen. Bron: AD, 20 
december 2020. 
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Extra maatregelen in ziekenhuizen: niet urgente zorg vervalt 

Nederlandse ziekenhuizen nemen extra maatregelen omdat de druk in de zorg enorm is 
toegenomen. Zo wordt alle niet urgente zorg voorlopig gestaakt. Dat heeft minister Tamara 
van Ark (Medische Zorg en Sport) zojuist laten weten. Het gaat vooral om behandelingen die 
langer dan zes weken kunnen wachten. Denk daarbij aan lies- en heupoperaties of 
cosmetische ingrepen.  Bron: AD, 22 december 2020.  

 

Oliebollen Drive-in in Gorinchem: ‘Dit is een schot in de roos’ 

Dag kerst, hallo ambachtelijke oliebollen! Als het aan Bakkerij Margriet in Gorinchem ligt, 
haal je die zoetigheden gewoon op vanuit je auto. 

Normaal gesproken puilt haar kleine winkel uit, zo tegen het einde van het jaar. Maar om die 
drukte daar te voorkomen, bedacht eigenaresse Margriet Bouman een coronaproof alternatief: 
een Oliebollen Drive-in.  Bron: De Stentor, 29 december 2020.  

 
Alle oliebollen verzamelen! Bakkerij Margriet heeft in ieder geval een coronaproof oplossing 
gevonden. © Cor de Kock   
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Ziekenhuis in Harderwijk ligt overvol en gaat op slot voor 
nieuwe patiënten: ‘We voelen ons machteloos’ 

Ziekenhuis Sint Jansdal in Harderwijk ligt overvol door mensen met corona. Patiënten liggen 
op de spoedeisende te wachten op een bed binnen de verpleegafdelingen, maar die zijn er 



41 

 

niet. Daarom sluit het ziekenhuis de deuren per direct tot in ieder geval woensdagochtend 30 
december, 10.00 uur voor nieuwe patiënten. ‘Onwerkelijk. We voelen ons machteloos’, meldt 
het ziekenhuis op Twitter. 

Alle betrokken partijen zijn hierover geïnformeerd, meldt het ziekenhuis in een verklaring. 
Dan gaat het om de huisartsenpost, die wel gewoon open is, en de ambulancedienst. ‘We zitten 
echt meer dan vol’, zegt bestuursvoorzitter Relinde Weil. ‘Het overplaatsen van patiënten naar 
andere ziekenhuizen lukt onvoldoende, omdat deze met hetzelfde probleem kampen. 
Daarom hebben we helaas het besluit moeten nemen om vannacht dicht te gaan.’ 

Mensen kunnen dus nog wel terecht bij de huisartsenpost in Harderwijk. Mocht er dan een 
opname nodig zijn, worden zij naar een ander ziekenhuis in de regio gebracht (zoals Zwolle of 
Amersfoort). Dit is ook het geval bij ambulances die ter plekke gaan naar bijvoorbeeld 
ongevallen, want er zijn geen bedden meer over. 

Het hoge ziekteverzuim onder medewerkers door corona speelt ook een rol in de toenemende 
druk op het ziekenhuis. Weil: ‘Wij weten dat landelijk hard wordt gewerkt aan het vergroten 
van de ziekenhuiscapaciteit voor de opvang van coronapatiënten. Laten wij hopen dat dit op 
zeer korte termijn lukt.’ 

Maandag gaf het Sint Jansdal aan alle geplande operaties tot 5 januari af te zeggen, vandaag 
werd deze termijn al verlengd tot 15 januari gezien de vooruitzichten. Capaciteitsuitbreiding 
op de intensive care in Harderwijk, die met 8 COVID-patiënten vol ligt, is op dit moment ook 
niet mogelijk. 

In Lelystad is de spoedpoli geopend tot 22 uur, meldt woordvoerder Anneke Plette. Daar 
kunnen mensen terecht voor kleine ongemakken, van opnames is daar geen sprake. Bron: De 
Stentor, 29 december 2020. 

Nederlander durft niet meer naar de tandarts door corona 

Een kwart van de Nederlanders is sinds het begin van de coronapandemie niet meer bij de 
tandarts geweest. Dat blijkt uit onderzoek van online vergelijker Independer. 
Tandartsenvereniging KNMT herkent de daling en spreekt van een zorgwekkende 
ontwikkeling.  

Met name onder jongvolwassenen tussen de 18 en 34 jaar zit de angst voor corona er flink in, 
aldus het onderzoek van Independer, dat is uitgevoerd door Panel Inzicht onder 500 volwassen 
Nederlanders. Een vijfde van de mensen in deze leeftijdscategorie wil pas weer in de 
tandartsstoel plaatsnemen als een aanzienlijk aantal Nederlanders is ingeënt tegen corona. 
Bijna de helft van de 18- tot 34-jarigen die niet gaan (47 procent) merkt een negatieve invloed 
op hun tanden en kiezen. Bovendien nemen zij hun kinderen vaak ook niet meer mee naar de 
tandarts. Bron: De Stentor, 30 december 2020.  
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Aantal nieuwe coronabesmettingen daalt naar 7438, 
ziekenhuiscijfers ongeveer stabiel 

Het aantal nieuwe coronabesmettingen is vandaag met 1192 afgenomen naar 7438, meldt het 
RIVM. Het totaal aantal opgenomen covidpatiënten in Nederland bedraagt 2701, dat zijn er 7 
meer dan een dag eerder. Op de ic liggen 695 coronapatiënten, 6 meer dan de dag ervoor. 
Daarnaast liggen er 360 non-covidpatiënten op de ic, 19 minder dan gisteren. De landelijke 
lockdown in Duitsland wordt waarschijnlijk verlengd tot na 10 januari. Het coronavirus grijpt 
volgens Duitse topfunctionarissen nog steeds te snel om zich heen.  Bron: AD, 3 januari 2021.   

 

Haarlem 

1700 mensen zingen en mediteren tegen 
coronamaatregelen: 'Adem diep in' 

Bij het Provinciehuis in Haarlem zijn vandaag zo'n 1700 demonstranten bijeen 
gekomen om te protesteren tegen de coronamaatregelen. Vanaf een podium werden 
de aanwezigen toegesproken en er werd gezamenlijk gemediteerd en gezongen. 

Bron: RTL nieuws, 3 januari 2021. 
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Woede in Griekenland: toppolitici dringen massaal voor bij 
vaccinatie 

Nederland moet nog beginnen met prikken, maar Griekenland zit nu al met een heus 
vaccinatieschandaal. Net als in de meeste EU-landen begon daar de inentingscampagne tegen 
het coronavirus afgelopen zondag.  

Veel Grieken reageren woedend nu niet alleen ministers, maar ook hoge ambtenaren en 
militairen een plekje vooraan in de rij opeisen. Niet omdat ze extra vatbaar zijn, maar vanwege 
hun functie.  

Dat president Katerina Sakellaropoulou en premier Kyriakos Mitsotakis zondag, live op tv, 
vlak na elkaar een spuit in hun arm kregen, kunnen de meeste mensen goed begrijpen. Maar 
liefst een derde van de Grieken, vooral armere mensen, vertrouwt het vaccin niet en zegt zich 
niet te willen laten inenten. Het staatshoofd en de regeringsleider gaven met hun openbare 
vaccinatie het startschot voor een massacampagne die de weigeraars en twijfelaars ervan moet 
overtuigen dat het vaccin veilig is. Net als overal krijgen zorgmedewerkers, ouderen en 
kwetsbaren voorrang. 

Maar er was ook een lijst van overheidsfunctionarissen die zo belangrijk worden geacht voor 
het functioneren van het land, dat zij als eersten aan de beurt zouden komen. Daarop stonden 
aanvankelijk 45 mensen, maar al snel waren dat er 126. De vereniging van 
ziekenhuisdoktoren constateert geschokt dat tientallen vaccinaties van zorgmedewerkers 
daarom moesten worden uitgesteld. ‘Een even groot aantal ministers werd in hun plaats 
ingeënt. SCHANDE’, twitterde de secretaris. 

Wat extra steekt, is dat veel van de functionarissen triomfantelijke foto’s van het prikmoment 
op sociale media deelden. 

 

Een medewerker van het ziekenhuis in het Griekse Thessaloniki krijgt het coronavaccin 
toegediend. © AFP   
 
Griekenland heeft inmiddels meer dan 90.000 doses binnen van het Pfizervaccin, dus de 
onvrede betreft een relatief klein aantal gevallen. Maar de voorkeursbehandeling is koren op 
de molen van tegenstanders van de regering.  
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‘Ministers en topambtenaren in de rij voor een selfie met het vaccin, op een moment dat er 
zelfs niet genoeg is voor artsen en verplegers die in de frontlinie staan, en terwijl burgers 
misschien moeten wachten tot het eind van de zomer voor ze ingeënt worden’, fulmineerde 
oppositieleider en voormalig premier Alexis Tsipras. ‘Dat is geen symbolisch gebaar, maar een 
cadeau voor hooggeplaatste politici.’ Overigens werd Tsipras zelf maandag ook gevaccineerd. 

Mitsotakis koos woensdag eieren voor zijn geld, en zette de vaccinatie voor ‘functionarissen 
met voorrang omwille van het functioneren van de regering’ per direct stop. Tot dan toe waren 
er 66 van de 126 ingeënt. De rest mag pas als de gewone Griek aan de beurt komt, verklaarde 
een regeringswoordvoerder. Ook zei ze de vaccinatieselfies te betreuren. Bron: AD, 30 
december 2020.  
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Ziekenhuizen zoeken honderden extra verpleegkundigen per 

week 

Ziekenhuizen schreeuwen om gediplomeerde verpleegkundigen om de coronastorm te kunnen 
doorstaan. Verpleegkundigen vallen massaal uit door besmetting met het virus of omdat ze 
overwerkt raken. Extra verpleegkundigen zijn nauwelijks te vinden, de hoop is - andermaal 
-  gevestigd op herintreders en oud-verpleegkundigen die bij willen springen. 

 
IC-arts Lucia Baris verricht een echo bij een coronapatiënt, haar collega doktoren Tulek en 
Overbeek van het Albert Schweitzer ziekenhuis zorgen voor de ondersteuning. © Jeffrey 
Groeneweg/Qphoto 
 
Alleen al afgelopen dagen hebben ziekenhuizen 200 aanvragen gedaan bij Regioplus voor extra 
verpleegkundigen. Regioplus coördineert de landelijke campagne Extra Handen Voor De Zorg, 
waarmee wordt geprobeerd om oud-zorgpersoneel terug te krijgen in de ziekenhuizen en 
verzorgingshuizen.  Bron: AD, 31 december 2020. 

 
De speciale ruimt voor categorie 1 vuurwerk in de Jumbo in Huissen. © Gerard Burgers 
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Kindervuurwerk vliegt de winkels uit: geen knalerwt meer te 
krijgen 

In veel supermarkten zijn de fonteinen, knalerwten en sterretjes vandaag stijf uitverkocht. 
Het verbod op ‘gewoon’ vuurwerk weerhoudt Nederland er blijkbaar niet van om het jaar 
vanavond alsnog met een klein knalletje uit te luiden. 

‘Het is erg hard gegaan’, bevestigt een woordvoerder van Albert Heijn. Op internet gaan 
beelden rond van Black Friday-achtige taferelen in supermarkten waar nog wat 
kindervuurwerk was te krijgen. 

De Jumbo in Huissen, die extra veel kindervuurwerk had ingekocht, werd overdonderd door 
het verkoopscucces. De supermarkt verkocht de restanten van het zogeheten (en wèl 
toegestane) categorie 1 vuurwerk dat een lokale vuurwerkhandel door de lockdown niet meer 
aan de man kon brengen. 

‘Het succes is overweldigend’, zegt eigenaar Martin Reuselaars van de supermarkt nabij 
Arnhem. ‘Er komen volwassen mannen uit Utrecht naar ons toe om fonteinen en 
grondbloemen te kopen, omdat ze tijdens de jaarwisseling toch íets willen afsteken. In hun 
eigen regio is niets meer te koop’, aldus Reuselaars.  

Deze week is een aantal keren per dag een auto van de Jumbo naar de vuurwerkhandel 
gereden om weer een nieuwe voorraad op te halen. ‘Het lag nog niet uitgestald bij ons in de 
winkel of het was alweer uitverkocht. Echt bizar.’ 

De lange rij bij de Aldi in Berkel en Rodenrijs, eerder deze week, deed vermoeden dat het 
vuurwerk er gratis werd weggegeven. Het ging om mensen die niet wilden misgrijpen bij de 
laatste lading die dit jaar zou arriveren. Het personeel moest ingrijpen omdat de 1,5 meter 
niet kon worden gewaarborgd.  De dit jaar werkloze vuurwerkverkopers zien het met lede ogen 
aan. ‘Jammer dat het zo moet’, zegt woordvoerder Marcel Teunissen van de 
belangenvereniging van vuurwerkverkopers. ‘Op de weinige plekken waar nog vuurwerk 
verkocht mag worden, is een run ontstaan. Daar zie je nu opstoppingen, terwijl het hele idee 
was dat we risico's in verband met corona moeten voorkomen.’ 

Het kabinet besloot vuurwerk deze jaarwisseling te verbieden om de ziekenhuizen, die al 
overbelast zijn door corona, zoveel mogelijk te ontzien.  Licht vuurwerk als trektouwtjes, 
sterretjes en grondbloemen mag het hele jaar door worden verkocht. En supermarkten, die 
tijdens deze lockdown wel open mogen blijven, mogen dat ook nu gewoon verkopen. Binnen 
de geldende regels rook de Jumbo in Huissen daarom kansen. Er werd contact gezocht met 
de vuurwerkhandel in het stadje. ‘Als ondernemers moeten we elkaar in deze moeilijke tijd 
helpen’, zegt Reuselaars. 

Eigenaar Erwin de Roo van Huismans Vuurwerk stond meteen open voor de 
samenwerking.  ‘Wij verkopen elk jaar ook categorie 1 vuurwerk, maar door het 
vuurwerkverbod hadden wij extra veel van het kindervuurwerk dat wel was toegestaan 
ingeslagen. En tot aan de lockdown liep de verkoop als een trein.’ Vooral van fonteinen, die 
nog het dichtst in de buurt komen van siervuurwerk. ‘Die hebben voor de echte 
vuurwerkliefhebber in elk geval nog een beetje body.’ Vuurwerk afsteken is voor veel mensen 
nu eenmaal traditie, zegt De Roo. ‘Op oudejaarsavond eet je oliebollen, drink je champagne 
en daarna ga je naar buiten om vuurwerk af te steken. Die traditie wil je overbrengen op je 
kinderen. Die houd je zo in stand en je houdt je aan de wet.’ Bron: AD, 31 december 2020. 
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Vuurwerk © Shutterstock 

 
‘Vuurwerkverbod? Het dorp staat in de fik’ 

Op sociale media regent het berichten van mensen die zich verbazen over het vele vuurwerk 
dat ondanks het verbod al de hele avond wordt afgestoken. 

‘Ik weet niet meer wat ik moet doen, gemeente Gorinchem. Ik heb vijftig of meer meldingen 
gedaan en ondertussen wordt hier gewoon keihard vuurwerk afgestoken. Dit is echt 
superzinloos. Ondertussen heb ik een hond over de streep. Het lijkt hier af en toe oorlog, zo 
hard’, twittert Gorcumer Sjoerd van Andel vertwijfeld in de richting van de gemeente. 

Vuurpijlen zouden ook zonder corona verboden zijn dit jaar, maar in Werkendam trekken 
vuurwerkliefhebbers zich daar niets van aan, blijkt uit een filmpje van Ingmar Bax. Hij plaatst 
een filmpje van verboden vuurpijlen op het sociale medium: 

Jacqueline van der Jaagt uit Wijk en Aalburg zit thuis niet op haar gemak. ‘Ramen trillen door 
een vuurwerkbom. één van de vele gaat af in het altijd zo ‘rustige’ Wijk en Aalburg. Het dorp 
staat in de fik’, twittert ze naar de gemeente.  

Ook in Leerdam is het allesbehalve rustig, constateert Maurice Stam: ‘Vanmiddag was het 
rustig in Leerdam, maar vanavond toch echt veel vuurwerk.’ Bron: AD, 31 december 2020.  
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Koning op stap met Haagse burgemeester Jan van Zanen 
tijdens nieuwjaarsnacht 

Niemand minder dan Koning Willem-Alexander heeft tijdens de nieuwjaarsnacht een bezoek 
gebracht aan de Haagse hulpverleners die zich inzetten voor het handhaven van de openbare 
orde, het bestrijden en voorkomen van incidenten, het schoonhouden van de stad en de zorg 
voor gewonden. Dat deed hij onder meer samen met burgemeester Jan van Zanen. 

De koning bracht een bezoek aan het regionaal crisiscentrum van de Veiligheidsregio 
Haaglanden De Yp, de gemeenschappelijke meldkamer, politiebureau Hoefkade en het 
Haaglanden Medisch Centrum (HMC) Westeinde.  
 
In de gemeenschappelijke meldkamer komen alle regionale meldingen binnen die via 
alarmnummer 112 worden gedaan. De koning ging daar in gesprek over het werk tijdens de 
jaarwisseling, over het afhandelen van de meldingen en over het coördineren en aansturen 
van de inzet van de hulpdiensten. 

 

De koning was tijdens de nieuwjaarsnacht op stap met burgemeester Jan van Zanen van Den 
Haag. © Gemeente Den Haag | Valerie Kuypers 

Bij politiebureau Hoefkade sprak hij met schoonmakers die de hele avond en nacht op straat 
bezig zijn met het verwijderen van potentieel brandgevaarlijk materiaal om incidenten en 
brandjes zoveel mogelijk te voorkomen. Daarnaast sprak de koning ook met politieagenten die 
het bureau als uitvalsbasis gebruiken voor hun diensten in de binnenstad tijdens de overgang 
van het oude naar het nieuwe jaar.  



54 

 

 

 

Ook kwamen ze langs bij politiebureau Hoefkade © Gemeente Den Haag | Valerie Kuypers 

 

Het bezoek werd afgesloten in HMC Westeinde. Hier spraken de koning en de leden van de 
driehoek met artsen en verpleegkundigen over hun ervaringen op oudejaarsavond en tijdens 
de nieuwjaarsnacht. Ook werd een bezoek gebracht aan de spoedeisende hulp. 
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Het werkbezoek werd afgesloten met een bezoek aan het HMC. © Gemeente Den Haag | 
Valerie Kuypers 

In het HMC-ziekenhuis staat een opgeluchte arts Mischa Veen. ‘We hebben echt maar een 
handjevol mensen gehad. Maar drie vuurwerkslachtoffers en geen van alle ernstig.’ Volgens 
hem was het een rustige jaarwisseling voor het ziekenhuispersoneel door de combinatie van 
het vuurwerkverbod en de gesloten kroegen. ‘Daar hebben we het normaal gesproken het 
drukste mee. Je hebt een paar dozijn vuurwerkletsels en de hele nacht mensen die 
binnenkomen die zo dronken zijn dat ze van hun fiets vallen, dat ze niet meer wakker kunnen 
worden, die in vechtpartijen belanden. Daar hebben we maar een fractie van binnengekregen.’ 
Bron: AD, 1 januari 2021.   
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Gommers over nieuwe coronacijfers: ‘Superieure start van 
2021’ 

Ic-voorman Diederik Gommers noemt de nieuwe ziekenhuiscijfers een ‘superieure start van 
2021’. ‘ Als de daling doorzet, dan is dat het effect van de lockdown.’’ Toch roept hij ook op 
om niet te vroeg te juichen doordat effecten van kerst, oud en nieuw en de Engelse variant 
nog kunnen volgen. ‘ Hou nog even vol. Op weg naar de prik #ikwildeprik.’’ 

De ic-specialist, die zelf leiding geeft aan de intensive care van het Rotterdamse Erasmus MC, 
is opgetogen over de eerste ziekenhuiscijfers van dit jaar. In totaal liggen er nu 2649 
coronapatiënten in het ziekenhuis, dat zijn 168 mensen minder dan gisteren. Dat is een forse 
daling, want in de 24 uur daarvoor ging het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis juist 
nog met 113 omhoog. ‘ Als de daling doorzet dan is dat het effect van de lockdown’’, analyseert 
Gommers.  Bron: AD, 1 januari 2021.  

 
Carbidschieten, foto ter illustratie © Hollandse Hoogte / ANP  
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Twaalf mensen vast na afvuren carbidkanon in Joure dat alle 
hotelramen deed springen  

Twaalf mensen zitten vast vanwege mogelijke betrokkenheid bij het afvuren van een 
carbidkanon in het Friese Joure. Alle ramen van hotel Anne-Klare sneuvelden door het 
kanon.  Er ontstond een grote chaos. De knal kwam van een rijdend carbidkanon. Het incident 
heeft veel impact op de eigenaar van het hotel.  Volgens de politie meldden de twaalf zich 
vrijdagmiddag op het bureau in Friesland en werden aangehouden. Ze worden gehoord en 
hun rol bij het incident wordt bekeken. Bron: AD, 1 januari 2021. 
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De Franse Gendarmerie omsingelt de laatst overgebleven feestvierders in de 'leegstaande' 
hangar in Lieuron. Zo'n 2.500 jongeren vierden hier nieuwjaar, 36 uur aan een stuk. © AFP 
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Hoe ravers de politie zelf op het spoor brachten van de grootste 
lockdownparty van Europa 

In Frankrijk is zaterdagochtend een einde gekomen aan de grootste lockdownparty van het 
land sinds de uitbraak van het coronavirus. De illegale technofuif startte op oudejaarsavond 
en duurde liefst 36 uur. De 2.500 aanwezigen overtraden ongeveer álle geldende 
coronamaatregelen en keerden zich tegen de gendarmerie toen die de boel wilde stilleggen. 
Voor de politie zat er daardoor niet anders op dan te wachten tot het feestje ‘vanzelf’ zou 
stoppen. De balans na anderhalve dag feesten: drie gewonden agenten, één uitgebrande 
politiecombi en 1.200 processen-verbaal. 

Breed lachend, de handen losjes in de broekzak. Het was op hun dooie gemakje dat de 
feestvierders zaterdagochtend één voor één uit de tot dancing omgebouwde hangar sloften. 
Alsof ze niet wisten dat de politie hen al 36 uur omsingeld had, en dat de ogen van de halve 
wereld intussen op hen gericht waren. Met 2.500 waren ze, de jongeren uit bijna heel Europa 
die van donderdagavond tot zaterdagochtend het nieuwe jaar inzetten op de grootste 
lockdownparty tot dusver. ‘Et alors?’, haalde één van hen, Maxence, laconiek de schouders 
op. ‘We hebben toch niemand gedwongen om mee te komen feesten? Wij wilden dit, dus wat 
is het probleem?’   

 

Geen mondmaskers, geen social distance, en al helemáál geen 'feest in eigen bubbel'. De 
gendarmerie wist niet wat ze zag toen deze filmpjes op oudjaarsavond opdoken op sociale 
media. © AFP 

 

Het waren de feestvierders zélf die donderdagavond de aandacht van de politie hadden 
getrokken, door tientallen filmpjes van de illegale rave op sociale media te zetten. Daarop 
waren pompende technobeats te horen en zwetende lijven te zien die dansend tegen elkaar 
kronkelden. De Franse gendarmerie wist niet wat ze zag. De beelden hadden veel weg van een 
festival, terwijl er alleen in eigen bubbel mocht gevierd worden. Dankzij de locatie die bij de 
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filmpjes stond, hadden ze niet veel moeite om te achterhalen waar dat ‘festival’ precies 
plaatsvond: op de industriezone van Lieuron, een klein stadje zo’n veertig kilometer ten zuiden 
van de Bretoense stad Rennes. 

De omvang werd pas écht duidelijk toen de agenten ter plaatse een kijkje gingen nemen. De 
parking stond bomvol auto’s, campers en festivaltentjes. De politie noteerde nummerplaten 
uit heel Frankrijk, en ook uit België, Spanje en Groot-Brittannië. In de ‘leegstaande’ hangar 
even verderop waren liefst 2.500 mensen het nieuwe jaar aan het indansen, van social 
distance was geen sprake. Een snelle blik in de zaal leerde dat zo goed als niemand een 
mondmasker droeg, en bij de weinigen die er wél eentje bij hadden, bungelde dat losjes onder 
de kin. Alle 150 beschikbare politieagenten uit de omgeving werden opgetrommeld, maar dat 
bleek niet voldoende om het feest een halt toe te roepen. 

Want aanwezigen keerden zich massaal tegen de politie. Ze bekogelden hen met flessen en 
stenen en verwondden daarbij drie agenten. Kort na middernacht staken enkele feestvierders 
ook nog een politiecombi in brand, tot grote vreugde van de rest: ‘Bonne année, des 
gendarmes!’ Voor de politie zat er niets anders op dan zich terug te trekken. ‘De feestgangers 
waren gewoon met té veel’, zegt Emmanuel Berthier, prefect van Ille-et-Vilaine en Bretagne. 
‘Ze gedroegen zich vijandig, zelfs ronduit gewelddadig. De kans dat het volledig uit de hand 
zou lopen als onze agenten de zaal zouden binnenvallen, was te groot.’ 

Daarom besliste de politie om te wachten tot het nieuwjaarsfeestje ‘vanzelf’ zou stoppen. 
Reddingswerkers haastten zich nog wel naar Lieuron, en zetten in een hoekje van de hangar 
inderhaast een ‘coronastand’ op. Veel meer dan een tafeltje met daarop wat handgel en 
mondmaskers was dat niet, maar op die manier hoopten ze het risico op een snelle 
verspreiding van het virus toch nog enigszins te beperken. Want de feestvierders wisten van 
geen ophouden. Het feest dat donderdagavond al om 18.00 uur van start was gegaan, duurde 
ook vrijdag nog een hele dag én nacht voort. 

Pas even voor 06.00 uur zaterdagochtend, zo’n zesendertig uur nadat het feest was begonnen, 
zette de organisatoren de muziek uit. Want ze hadden gezien dat de politie op alle invalswegen 
van en naar de hangar wegblokkades had opgezet, om iedereen die het feest verliet op de bon 
te kunnen slingeren. En dus laadden ze de discobar in een vrachtwagen, en knipten ze een 
groot gat in de omheining rond de industriezone. Zo creëerden ze een ‘nooduitgang’ waarlangs 
ze ongemerkt de aanpalende snelweg op konden en uit handen van de politie bleven. Sommige 
feestvierders volgden dat voorbeeld, en vluchtten via datzelfde gat weg. 

De resterende fuivers kregen allemaal een coronaboete van 135 euro. In totaal werden er meer 
dan 1.200 processen-verbaal opgemaakt. De organisatoren riskeren een boete van maximaal 
1.500 euro. Bron: AD, 2 januari 2021.  
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Aantal nieuwe coronabesmettingen daalt naar 7438, 
ziekenhuiscijfers ongeveer stabiel 

Het aantal nieuwe coronabesmettingen is vandaag met 1192 afgenomen naar 7438, meldt het 
RIVM. Het totaal aantal opgenomen covidpatiënten in Nederland bedraagt 2701, dat zijn er 7 
meer dan een dag eerder. Op de ic liggen 695 coronapatiënten, 6 meer dan de dag ervoor. 
Daarnaast liggen er 360 non-covidpatiënten op de ic, 19 minder dan gisteren. De landelijke 
lockdown in Duitsland wordt waarschijnlijk verlengd tot na 10 januari. Het coronavirus grijpt 
volgens Duitse topfunctionarissen nog steeds te snel om zich heen. Bron: AD, 3 januari 2021.  

Deskundigen bestrijden uitspraak Trump dat aantal 

Amerikaanse coronadoden ‘is overdreven’ 

Een bewering van de Amerikaanse president Donald Trump dat het aantal coronadoden in de 
Verenigde Staten zwaar overdreven zou zijn, is hem op scherpe kritiek komen te staan van 
vooraanstaande gezondheidsfunctionarissen. Onder anderen topimmunoloog Anthony Fauci 
en de militaire gezondheidsfunctionaris Jerome Adams bestrijden de beweringen van de 
scheidend president. 

Onder het bewind van Trump stierven zeker 350.000 mensen aan de gevolgen van Covid-19. 
‘Deze doden zijn echte doden’, zei Fauci tegen nieuwszender ABC News. Hij voegde eraan toe 
dat de overbelaste ziekenhuizen en de gestreste zorgmedewerkers ook ‘niet nep’ zijn. ‘Het is 
echt’, aldus Fauci. Hij en Adams verdedigden de betrouwbaarheid van de Amerikaanse 
coronadata ook nog bij CNN. De gegevens worden verzameld en gepubliceerd door het CDC, 
het Amerikaanse centrum voor ziektepreventie. 

‘Het aantal besmettingen en sterfgevallen van het Chinavirus is enorm overdreven in de 
Verenigde Staten vanwege de belachelijke methodes van het CDC vergeleken met andere 
landen, waarvan er vele, bewust, heel lage en onnauwkeurige cijfers melden’, schreef 
president Trump eerder vandaag op Twitter.   

Tot ergernis van de gezondheidsfunctionarissen. ‘Vanuit een volksgezondheidsperspectief heb 
ik geen reden om aan die cijfers te twijfelen’, zei Adams. ‘En ik denk dat men er zich erg van 
bewust moet zijn dat dit niet alleen de doden zijn. Het gaat om de ziekenhuisopnames, de 
capaciteit.’ 

Trump, die op 20 januari het Witte Huis moet verlaten na zijn verkiezingsnederlaag tegen zijn 
Democratische uitdager Joe Biden, heeft de ernst van de coronapandemie stelselmatig 
gebagatelliseerd en gaf dat vorig jaar ook al toe in een interview met de vermaarde journalist 
Bob Woodward. Ook liet Trump zich al meermaals laatdunkend uit over voorschriften van 
federale agentschappen met als doel de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zoals 
het dragen van een mondkapje. 

Ondertussen is de VS van alle landen in de wereld het hardst getroffen door de 
coronapandemie. Zowel wat totaalaantal besmettingen als het dodental betreft staat het land 
op eenzame hoogte bovenaan de wereldranglijst. Meer dan 20 miljoen Amerikanen raakten al 
besmet. Zaterdag meldden de VS nog een recordaantal nieuwe vastgestelde besmettingen in 
de laatste vierentwintig uur. Dat waren er meer dan 275.000. Bron: AD, 3 januari 2021.  
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Nederlandse (29) vast voor organiseren illegale rave-marathon 
bij Barcelona 

Een 29-jarige vrouw uit Nederland is gisteren in de buurt van Barcelona gearresteerd nadat 
de politie een einde had gemaakt aan een illegale raveparty. De vrouw zou een van de 
organisatoren zijn geweest van het feest, dat zo'n veertig uur duurde. Ze wordt beschuldigd 
van ernstige ongehoorzaamheid (het negeren van de coronaregels) en mogelijk ook van een 
misdrijf tegen de volksgezondheid, melden Spaanse media.  

De Nederlandse is een van de twee hoofdverdachten. De andere is een 22-jarige man uit 
Tarragona. Ze worden morgen voor de onderzoeksrechter geleid die beslist over hun 
aanhouding. Het Openbaar Ministerie bepaalt of de twee ook beschuldigd worden van een 
misdrijf tegen de volksgezondheid. In dat geval hangt hen een administratieve boete boven het 
hoofd die kan oplopen tot maar liefst 600.000 euro, meldt de Catalaanse nieuwssite El 

Periódico.  
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De meeste bezoekers kwamen uit Spanje (100) maar er waren ook feestgangers uit Frankrijk 
(35), Andorra (10), Italië (10) en andere Europese landen waaronder Luxemburg en 
Oostenrijk. © EPA 

 

Het is nog onduidelijk of hetzelfde gebeurt met vijf medeverdachten die meegeholpen zouden 
hebben bij de organisatie van het feest in een loods in Llinars del Vallès, zo'n 30 kilometer ten 
noordoosten van Barcelona. De raveparty begon op oudejaarsavond om 21.00 uur. De politie 
was op de hoogte van de illegale rave maar greep volgens de Catalaanse minister van 
Binnenlandse Zaken Miquel Sàmper niet in het donker in, omdat de ruimte risico’s met zich 
meebracht. Volgens politiechef Josep Lluís Trapero had de ‘euforische staat’ van sommige 
aanwezigen het ingrijpen ook enorm kunnen bemoeilijken. 

Vrijdag kwam de politie evenmin in actie, omdat er volgens beide verantwoordelijken gewacht 
moest worden op instructies vanuit het ministerie van Volksgezondheid, vanwege de 
coronapandemie en het besmettingsrisico. Nadat daar uitsluitsel over was verkregen, vielen 
vijfhonderd politieagenten de loods zaterdag omstreeks 12.00 uur binnen en beëindigden het 
feest.  

Binnen stuitten ze op een paar honderd feestvierders die bleven dansen alsof er niets aan de 
hand was of daar pogingen toe deden na anderhalve dag feesten. Onder hen was een topless 
vrouw die probeerde op te treden als woordvoerder, wat de verwarring nog groter maakte. 

Tegen de 215 bezoekers werd proces-verbaal opgemaakt. Ze riskeren een boete van maximaal 
3000 euro wegens het niet naleven van de coronaregels. De meeste feestvierders kwamen uit 
Spanje (100) maar er waren ook mensen uit Frankrijk (35), Andorra (10), Italië (10) en andere 
Europese landen waaronder Luxemburg en Oostenrijk, meldt La Vanguardia. 

Tijdens de ontruiming van de loods voerde de politie 61 alcoholtests uit, die allemaal negatief 
waren, en één drugstest die positief was. Ze maakten ook proces-verbaal op tegen de eigenaren 
van de dertig voertuigen die met verlopen autopapieren of apk's in de buurt geparkeerd 
stonden. De agenten namen alle elektronische apparatuur en geluidsapparatuur in beslag, 
aldus de grootste Catalaanse krant. Bron: AD, 3 januari 2021.  
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Eerste duizenden prikafspraken gemaakt voor coronavaccin 

Sinds vanochtend 08.00 uur kunnen medewerkers van verpleeghuizen een afspraak maken 
om zich te laten vaccineren. Ondertussen zijn de eerste duizenden vaccinaties ingepland, 
aldus koepelorganisatie GGD GHOR.   

In totaal zullen 225 duizend zorgprofessionals de komende tijd een oproep ontvangen om een 
afspraak in te plannen. De GGD GHOR heeft met zorgwerkgevers afgesproken dat deze 
oproepen gefaseerd verstuurd worden, zodat niet iedereen tegelijk belt. 

Tot nu toe kan de organisatie de drukte goed aan, laat een woordvoerder weten. Tweeduizend 
callcentermedewerkers zijn aan het werk gezet om de afspraken in te plannen. 

De eerste prik zal 8 januari gezet worden in het Brabantse Veghel. In eerste instantie zal er 
op slechts drie GGD-locaties geprikt worden. Vanaf 15 januari gaat dit in alle GGD-locaties 
gebeuren. 

Aanvankelijk zou alleen het personeel van verpleeghuizen gevaccineerd worden. Gisteren 
besloot coronaminister Hugo de Jonge na grote druk van buitenaf dat ook 
ziekenhuispersoneel vervroegd ingeënt kan worden. 

Belangenbehartigers voor huisartsen en leraren hebben laten weten dat ze willen dat ook deze 
beroepsgroepen eerder gevaccineerd worden. Bron: AD, 4 januari 2021. 
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Coronavaccin Moderna waarschijnlijk vanavond al 
goedgekeurd voor heel Europa 

Het Europese geneesmiddelenbureau EMA geeft waarschijnlijk vanavond al groen licht voor 
een tweede coronavaccin, dat van de Amerikaanse farmaceut Moderna. Die goedkeuring stond 
aanvankelijk voor woensdag gepland. 

Geneesmiddelenbeoordelingscomité CHMP bespreekt vandaag de veiligheid en werkzaamheid 
van het vaccin, zo bevestigt het EMA tegenover deze site. Het is nog niet zeker of het comité 
vandaag al tot een eindoordeel komt. Zo niet, dan wordt er woensdag verder gepraat. Komt er 
wel een conclusie, dan komt die daarna snel naar buiten. Ook het Nederlandse College ter 
Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) geeft dan later vandaag een toelichting. 

Als de Europese Commissie na de goedkeuring een marktvergunning afgeeft, kan het 
Moderna-vaccin ook in Nederland worden verspreid. Ons land wil het vaccin inzetten voor 
bewoners van verpleeghuizen en andere zorginstellingen. Dit weekeinde werd bekend dat ook 
huisartsen het Moderna-vaccin zullen krijgen. 

Nederland heeft ruim 6 miljoen doses van het vaccin besteld. Er zijn twee prikken per persoon 
nodig. Het eerste kwartaal van 2021 arriveren er naar verwachting slechts een kleine 400.000 
doses van Moderna. Wanneer dat precies gebeurt, is nog niet bekend. Het vaccin van Moderna 
is al goedgekeurd in de Verenigde Staten en Canada. 

In december werd het vaccin van de Amerikaans-Duitse combinatie Pfizer-BioNTech al 
goedgekeurd voor de Nederlandse markt. Het volgende vaccin waarvoor een EMA-beoordeling 
wordt verwacht, is het Oxfordvaccin van AstraZeneca. Een precieze datum daarvoor is nog 
niet bekend. In het Verenigd Koninkrijk, is het Oxfordvaccin al wel goedgekeurd. 

Het vaccin van Moderna lijkt op dat van Pfizer. Beide maken gebruik van de nieuwe mRNA-
techniek. Er zijn kleine verschillen: zo moet het vaccin van Pfizer extreem koud worden 
opgeslagen, bij rond de -75 graden. Voor Moderna is dat -20 graden, dat is dus een voordeel. 
Het vaccin van Pfizer werkt dan weer ietsje beter bij oudere mensen. Bron: AD, 4 januari 2021. 
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Staphorst coronakoploper van Oost-Nederland, minder ‘rode’ 
gemeenten in deze regio 

De afgelopen 24 uur zijn er 6671 nieuwe coronagevallen geregistreerd: 757 minder dan 
gisteren. Ook in Oost-Nederland was een daling zichtbaar, al zijn de verschillen met een 
etmaal eerder erg klein.   

In Flevoland werden de laatste 24 uur 189 mensen positief getest op het coronavirus: 42 
minder dan gisteren. In IJsselland daalde het aantal nieuwe besmettingen met 32 tot 235. In 
Noord- en Oost-Gelderland (310) was de daling het kleinst: daar werden zes mensen minder 
positief bevonden op het virus.  

Staphorst is, net als gisteren, de gemeente in deze regio met relatief de meeste nieuwe 
besmettingen. Afgelopen etmaal werden daar 22 mensen positief getest: 128 per 100.000 
inwoners. Hardenberg (95) en Nijkerk (88) behoorden gisteren ook al tot de slechts scorende 
gemeenten in deze regio. 

De coronakaart van Oost-Nederland ziet er in het geheel aanzienlijk beter uit dan gisteren. 
Toen kleurden nog 13 gemeenten rood, vandaag zijn het er 7. De afgelopen drie weken lag dat 
aantal niet zo laag. 

Zutphen deed het relatief het best over de afgelopen 24 uur. Er kwamen daar 12 
coronagevallen per 100.000 inwoners aan het licht. In absolute zin waren het er 6. Ook in 
Brummen tekent zich - met slechts 3 positieve tests (14 per 100.000 inwoners) - al enkele 
dagen een gunstige trend af.  

Over het wel of niet verlengen van de coronamaatregelen na 19 januari kan Ernst Kuipers 
(voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg) nog niets zeggen. Dat wordt op 12 januari 
bekendgemaakt. Wel is hij ‘enigszins gerustgesteld dat we langzamerhand in de buurt komen 
van een plateau’ als het om de cijfers gaat. In de afgelopen zeven dagen zijn 57.600 mensen 
positief getest, tegen ruim 69.500 de week ervoor. 

Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is toegenomen tot 2836. Dat zijn er 
135 meer dan zondag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). 
Van de opgenomen patiënten met corona liggen er 706 op ic-afdelingen, 11 meer dan gisteren. 

In 24 uur tijd werd het overlijden gemeld van 65 patiënten aan de gevolgen van het 
coronavirus. Gisteren waren dat er 47, zaterdag 38 en vrijdag, op de eerste dag van het nieuwe 
jaar, 98. Wanneer een coronapatiënt sterft, wordt dit overigens soms pas na een tijdje 
doorgegeven.  

Sinds het begin van de uitbraak zijn ruim 827.800 mensen positief getest op het coronavirus 
en overleden 11.677 personen. Bron: De Stentor, 4 januari 2021. 
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Defensie gaat meer vliegen boven Nederland, ook 's avonds 

De Koninklijke Luchtmacht start maandag met het vliegprogramma voor 2021. Dat is te 
merken in ons land, want door corona vinden er minder luchtoefeningen in het buitenland 
plaats.  

Defensie probeert de oefeningen en trainingen zoveel mogelijk te verspreiden boven Nederland 
en de Noordzee. Want vliegverkeer kan voor overlast en trillingen zorgen. Dat er minder 
oefeningen in het buitenland plaatsvinden, komt door de pandemie. 

Zo laat Defensie weten dat er dagelijks vliegtuigen en helikopters gaan vliegen. Ook zullen 
jachtvliegtuigen een aantal weken zowel overdag als 's avonds opstijgen. Op vrijdagen wordt 
alleen overdag gevlogen.  

 

ANP 
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De jachtvliegtuigen oefenen op de volgende dagen tot uiterlijk 23.00 uur.  

• 11 januari tot en met 14 januari 

• 18 januari tot en met 21 januari 

• 8 februari tot en met 11 februari 

• 15 februari tot en met 18 februari 

• 8 maart tot en met 11 maart 

• 15 maart tot en met 17 maart 

Verder meldt Defensie dat jachtvliegtuigen vaak boven zee vliegen, maar soms ook in het 
donker boven land. Dan wordt gebruik gemaakt van militaire oefengebieden boven Friesland, 
Drenthe, Overijssel en Brabant. 

Tijdens vlieguren in de avond keren helikopters uiterlijk om 23.00 uur terug naar vliegbasis 
Gilze-Rijen (Noord-Brabant). Het trainen in de avond is nodig omdat het zicht voor de piloot 
dan anders is. De vlieger werkt dan met zogeheten night vision goggles. 

Aan het begin van het jaar zijn ook twee oefeningen gepland. Van 12 tot 15 januari oefent de 
luchtmacht met de landmacht bij de Marnewaard en op Vlieland.  

Vanaf 25 januari tot en met 12 februari oefenen helikopters boven Midden- en Oost-Nederland 
tussen 09.00 uur en 22.30 uur. Deze oefening is ook samen met de landmacht. Bron: De 
Stentor, 4 januari 2021.   

Daar gaan we weer; thuisjuf tegen wil en dank 

De potloden zijn geslepen en het beloningssysteem - kaarten waarmee de heren stickers 
kunnen verzamelen om uiteindelijk een klein cadeautje te verdienen - hangt aan de muur. 
Aan de randvoorwaarden voor het thuisonderwijs dat vandaag van start gaat, hebben we 
daarmee wel voldaan. Maar van de vorige lockdown weet ik (Petra Bies) nog dat de praktijk 
weerbarstig is.  
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Neem onze vijfjarige. Die onder invloed van zijn grote broer het Jeugdjournaal kijkt, en het 
Klokhuis. Die de door zijn juf voorgestelde liedjes over de seizoenen en de dagen van de week 
zodoende maar kinderachtig vindt, en dat laat blijken door zijn handen over zijn oren te leggen 
en hard ‘blablabla’ te roepen. Wat ik stiekem heel grappig vind, maar waar ik natuurlijk niet 
om mag lachen, want dat zou pedagogisch zeer onverantwoord zijn.  Bron: De Stentor, 4 
januari, 2021.   

Het kabinet gaat de komende tijd nadenken over de 
voorwaarden waaronder gevaccineerden mogelijk voorrang of 
privileges krijgen 

Mogelijk krijgen gevaccineerde mensen volgend jaar voorrang bij bijeenkomsten of in sommige 
ruimten. Het kabinet wil geen vaccinatieplicht, maar denkt aan voorrang onder bepaalde 
omstandigheden. In de Tweede Kamer zijn in ieder geval VVD en D66 voor indirecte 
vaccinatiedrang, met privileges voor mensen die zijn ingeënt. Rutte: ‘We moeten dit goed 
doordenken en hier nader over spreken’. 

VVD-Kamerlid Hayke Veldman pleitte tijdens het coronadebat van woensdag voor drang: 
‘Volgens deskundigen is de samenleving beschermd als 60 à 70 procent is ingeënt. Ik ben 
ervoor dat iedereen dat vrijwillig doet. Maar je moet durven nadenken over een indirecte 
vaccinatieplicht.’ 

ChristenUnie-voorman Gert-Jan Segers stelt zich daaromtrent voorzichtig op. ‘Ik denk dat we 
hier heel terughoudend in moeten zijn.’ De ChristenUnie wil een extern onderzoek naar deze 
medisch-ethische kwestie. Coronaminister Hugo de Jonge sloot zich daarbij aan. Hij uitte zich 
wat voorzichtiger dan Rutte: ‘We moeten voorkomen dat de suggestie van dwang boven de 
markt komt te hangen. Er moet ook geen indirecte plicht komen. Er kan mogelijk een verschil 
zijn in het in acht nemen van de maatregelen tussen wel en niet gevaccineerden, als 
bijvoorbeeld een verpleegkundige én een patiënt gevaccineerd zijn.’ Bron: Trouw, 18 november 
2020. 
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Verloskundige Marlies Koers. Foto Rob Voss © Rob Voss 
 

‘Coronababy-maand’ voor verloskundige Marlies Koers uit 
Deventer: ‘Twee keer zo druk als normaal’ 

Coronababy-maand. Zo omschrijft verloskundige -en auteur van het bestseller boek ‘Dagboek 
van een verloskundige’ - Marlies Koers uit Deventer de maand januari. Alle hens aan dek voor 
de verloskundigen in haar praktijk om al die baby's, verwekt tijdens de eerste coronagolf, 
veilig op de wereld te zetten. ‘ Het is twee keer zo druk als normaal.’’ Bron: De Stentor, 4 
januari 2021.   
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Coronavaccin Moderna vandaag nog niet goedgekeurd 

 

Het Europese geneesmiddelenbureau EMA geeft nog geen goedkeurend advies af voor het 
coronavaccin van Moderna. Nog niet alle vragen zijn goed beantwoord, meldt het 
Nederlandse College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). 
Waarschijnlijk volgt de goedkeuring nu woensdag, zegt voorzitter Ton de Boer van het CBG. 
‘Dit geeft maar weer aan dat er een heel zorgvuldig proces plaatsvindt’, zei hij vanavond. ‘Dit 
soort dingen kan gebeuren, al hadden we natuurlijk anders gehoopt.’  
Dat de beoordeling nog niet is afgerond, wil volgens De Boer niet zeggen dat het vaccin van 
Moderna niet betrouwbaar is. ‘Het kan zo zijn dat er nog vragen zijn. Dat hoort bij het proces. 
Het laat zien dat er bij de boordeling van het vaccin geen bochten worden afgesneden. Normaal 
doe je hier anderhalf jaar over, en heb je drie van dit soort rondes. Dus ik vind dit niet zo gek.’ 
Er werd vandaag vergaderd door de human medicines committee van het EMA. Daarin is 
Nederland ook vertegenwoordigd, net als de andere EU-lidstaten. ‘Afgelopen weekeinde zijn 
door de lidstaten vragen over het vaccin gesteld, het comité bekijkt die dan. Blijkbaar zijn die 
nog niet goed beantwoord.’ 
De Boer heeft nog geen contact gehad met de Nederlandse vertegenwoordiger in het beraad. 
‘Het is net afgelopen.’ Waar de beoordeling vandaag precies op stuk is gelopen, kan de CBG-
voorzitter daarom nog niet zeggen. Het EMA doet er in een tweet verder ook het zwijgen toe. 
‘De discussie over het Moderna-vaccin is vandaag nog niet tot een conclusie gekomen', schrijft 
het agentschap. ‘Het zal verder gaan op woensdag 6 januari. Het EMA zal geen verdere 
mededelingen doen.’  
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De vergadering van vandaag was een extra ingelaste vergadering. Aanvankelijk stond die 
gepland voor woensdag, en die bijeenkomst gaat nu alsnog door, zegt De Boer. Hij ‘hoopt’ dat 
de goedkeuring er dan wel komt. ‘Maar dat durf ik nog niet te zeggen. Het ligt eraan 
welke issues er op tafel liggen. Zelfs 6 januari is niet gegarandeerd.’   
Uiteindelijk geeft het comité een eindoordeel over de veiligheid en werkzaamheid van het 
vaccin. Dat geldt als een zeer zwaarwegend advies. De Europese Commissie bepaalt daarna 
of het vaccin tot de Europese markt wordt toegelaten. 

Ons land wil het vaccin inzetten voor bewoners van verpleeghuizen en andere zorginstellingen. 
Dit weekeinde werd bekend dat ook huisartsen het Moderna-vaccin zullen krijgen. 

Het vaccin van Moderna is al goedgekeurd in de Verenigde Staten en Canada. Nederland heeft 
ruim 6 miljoen doses van het vaccin besteld. Er zijn twee prikken per persoon nodig. Het 
eerste kwartaal van 2021 arriveren naar verwachting slechts een kleine 400.000 doses van 
Moderna. De eerste leveringen staan voor eind januari gepland.  

In december werd het vaccin van de Amerikaans-Duitse combinatie Pfizer-BioNTech al 
goedgekeurd voor de Nederlandse markt. Het volgende vaccin waarvoor een EMA-beoordeling 
wordt verwacht, is het Oxfordvaccin van AstraZeneca. Een precieze datum daarvoor is nog 
niet bekend. In het Verenigd Koninkrijk, is het Oxfordvaccin al wel goedgekeurd. 

Het vaccin van Moderna lijkt op dat van Pfizer. Beide maken gebruik van de nieuwe mRNA-
techniek. Er zijn kleine verschillen: zo moet het vaccin van Pfizer extreem koud worden 
opgeslagen, bij rond de -75 graden. Voor Moderna is dat -20 graden, dat is dus een voordeel. 
Het vaccin van Pfizer werkt dan weer iets beter bij oudere mensen. Bron: AD, 4 januari 2021.  

 

RIVM: Met coronavirus besmette baby overleden  

 

 

Voor het eerst is in Nederland een baby overleden die was besmet met het coronavirus. Het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) benadrukt dat het kindje ook leed aan 
een onderliggende aandoening. Niet eerder werd in de officiële documenten van het instituut 
een sterfgeval gemeld in de jongste leeftijdscategorie. 

Om privacyredenen wil het RIVM niet meer informatie kwijt over de overleden baby.  Uit de 
registratie valt op te maken dat het een jongen was. Een woordvoerster van het instituut 
noemt het overlijden ‘heel droevig’.  
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Ze kan niet zeggen aan welk ‘onderliggend lijden’, zoals het RIVM ernstige aandoeningen 
noemt, de baby leed. ‘Het was geen gezond kindje’, is het enige dat ze erover kwijt kan. 

Het overlijden van het kind wil niet zeggen dat kinderen nu ineens meer risico lopen door het 
coronavirus, aldus de woordvoerster. Er is geen enkele aanleiding om daarvoor te vrezen. 

Over het algemeen verlopen coronabesmettingen bij kinderen en jongeren mild. Sterfgevallen 
onder zeer jonge kinderen die het virus hebben opgelopen, zijn uiterst zeldzaam. Toch gebeurt 
het af en toe. Andere landen waar overlijdens van baby’s die leden aan Covid-19 zijn gemeld 
zijn de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika. 

Tot nog toe waren in Nederland de jongste overledenen die besmet waren met het coronavirus 
twee tieners. De twee jongens waren beiden tussen de 15 en 19 jaar. Ze overleden in april en 
november. Ook zij hadden andere gezondheidsproblemen. 

Volgens de officiële statistieken van het RIVM zijn sinds februari vijf twintigers en 21 dertigers 
overleden die Covid-19 hadden. Veruit de meeste overledenen waren ouderen. Het virus heeft 
de meeste sterfgevallen veroorzaakt in de leeftijdscategorie van 85 tot 89 jaar. 

Uit onderzoek blijkt dat het mogelijk is dat het virus van moeder op foetus kan worden 
overgedragen. Zo raakte in Frankrijk een baby in de baarmoeder besmet met het virus. Het 
jongetje, geboren in maart vorig jaar, had gezwollen hersenen en neurologische symptomen 
die ook optreden bij met corona besmette volwassenen. Hij is inmiddels hersteld. 

Afgelopen zomer maakte het RIVM bekend dat het virus in Nederland bij zeker 231 zwangere 
vrouwen is vastgesteld. Eén vrouw is vlak na de bevalling overleden aan het virus. Zes 
aanstaande moeders hebben op een intensive care gelegen. De overleden moeder werd drie 
dagen na de bevalling in een ziekenhuis opgenomen met klachten. Daar stierf ze aan een 
longontsteking en longembolie. Bron: AD, 5 januari 2021.  
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In week tijd 10.000 minder besmettingen, maar ‘overtuigend 
effect lockdown blijft uit’ 

Het RIVM heeft de afgelopen zeven dagen 56.440 coronabesmettingen vastgesteld. Dat zijn er 
ruim 10.000 minder dan vorige week, toen er 67.388 werden geteld. Het aantal nieuwe 
ziekenhuisopnamen op verpleegafdelingen daalde ook iets maar bleef op een hoog niveau: 
vorige week waren het er 1892, nu 1713. 

Dat blijkt uit de nieuwe weekcijfers die het RIVM zojuist bekend maakte. ‘Overtuigende 
effecten van de lockdown van 15 december blijven vooralsnog uit’, schrijft het RIVM. ‘Het 
aantal mensen dat zich liet testen en het aantal mensen met een positieve testuitslag daalde 
weliswaar, maar het percentage positieve testen bleef deze week hoog.’ 

Het percentage tests dat positief uitpakte ging van 13 naar 13,7 procent. Het RIVM weet niet 
precies hoe het komt dat het aantal testen daalt maar dat het aantal positieve gevallen relatief 
gezien stijgt. ‘ Het kan zijn dat mensen tijdens en na de feestdagen minder geneigd waren om 
zich te laten testen, of dat de lockdown wel effect heeft en minder mensen klachten hebben.’ 

 Voor de tweede week op rij was het aantal mensen dat zich heeft laten testen lager dan de 
week daarvoor, dit keer was er een daling van  16 procent. Het aantal mensen dat zich 
afgelopen kalenderweek heeft laten testen was 368.126, een daling van ruim 70.500 ten 
opzichte van de week van 21 tot en met 27 december.  

Het meest recente reproductiegetal (R), dat aangeeft hoeveel besmettingen veroorzaakt worden 
door iedere besmette persoon, daalde tot 0,91. Dat is het niveau van 18 december, dus net na 
de harde lockdown die op 15 december inging. Op 11 december lag de R nog op 1,15. Een 
reproductiegetal van 0,91 betekent dat 100 mensen samen weer 91 andere mensen besmetten 
met het virus en dat het aantal besmettingen dus daalt. Voor een recentere datum kan nog 
geen R berekend worden.  

Opvallend is de daling van het aantal besmettingen in de leeftijdscategorie 13-17. Dat daalde 
in een week tijd met ongeveer eenderde. Die daling is twee keer zo groot als bij de gehele 
bevolking.  

Het aantal nieuwe ic-opnamen ging van 304 naar 336. Het aantal door GGD’en geregistreerde 
overlijdens steeg van 583 naar 621. Dat is een onderschatting van het totaal aantal 
coronadoden: niet elk overlijden wordt bij de GGD gemeld.  

Het totaal aantal opgenomen Covid-patiënten in Nederland bedraagt 2882, dat zijn er 46 meer 
dan maandag. Dat meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). 
Daarvan liggen er 2159 buiten de intensive care, 29 meer dan gisteren. Op de ic liggen 723 
Covid-patiënten, 17 meer dan de dag ervoor. Daarnaast liggen er 396 non-Covid-patiënten op 
de ic, 19 meer dan gisteren. De totale ic-bezetting bedraagt daarmee 1119, dat zijn 36 
patiënten meer dan gisteren.  Bron: AD, 5 januari 2021.  
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© Sanna Elkadiri wordt woensdag als een van de eersten gevaccineerd tegen het Covid-19 
virus. Privé foto  

 
Sanna krijgt als eerste Nederlander het coronavaccin 

Verpleeghuismedewerker Sanna Elkadiri (39) werkt al maanden in de frontlinie van de 
coronacrisis. Morgen krijgt de Eindhovense als eerste in Nederland het vaccin tegen het 
coronavirus. ‘Ik heb veel vertrouwen in de wetenschap.’ 
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Sanna Elkadiri (39) googelt niet meer. Ze wordt gek van alle berichten en meningen over het 
coronavaccin op internet. ‘Op Facebook en andere sites staan zoveel negatieve reacties, 
cowboyverhalen en complottheorieën. Je weet niet meer wat je moet geloven. Maar bij mensen 
in Groot-Brittannië die al zijn gevaccineerd, zijn geen rare dingen gebeurd.’ Bron: AD, 5 
januari 2021. 

Bioscoopbranche ingestort: Een derde van alle filmtheaters 
diep in de problemen 

Van alle bioscopen in Nederland zit zeker een derde ‘diep in de problemen’. Onder invloed van 
de coronapandemie daalde vorig jaar het aantal bioscoopbezoekers van 38 miljoen naar 16,8 
miljoen bezoekers.  

In vergelijking met 2019 kregen de bioscopen in 2020 zesenvijftig procent minder bezoekers. 
Winnie Sorgdrager, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters 
(NVBF), reageert op de weinig rooskleurige jaarcijfers. ‘Ik was wel voorbereid op deze daling’, 
zegt Sorgdrager. ‘Maar het is uiteraard heel zorgelijk, laten we daar niet omheen draaien. Wij 
weten ook dat veel bioscopen het moeilijk hebben en het hoofd nauwelijks nog boven water 
kunnen houden. Ja, er is overheidssteun en het is fantastisch dat dit kan in Nederland. En 
toch, het is onvoldoende.’  

Staan er filmtheaters op omvallen? ‘Ja’, meent Sorgdrager. ‘Een derde van alle bioscopen in 
Nederland zit diep in de problemen. Je hebt de grote concerns zoals Pathé en de 
gesubsidieerde theaters. Vooral alles wat daar tussenin zit, heeft het momenteel heel moeilijk.’ 

De bioscoopbranche werd sinds het uitbreken van de coronacrisis geconfronteerd met diverse 
restricties, waaronder bezoekbeperkingen (maximaal dertig mensen per zaal), driemaal een 
verplichte sluiting voor een periode van in totaal vijftien weken en elf weken lang een verbod 
op de verkoop van eten en drinken. In 2020 stond gemiddeld tachtig procent van de stoelen 
‘gedwongen’ leeg. Het gevolg is een totale omzetdaling van grofweg driehonderd miljoen euro. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

De rode loper voorafgaand aan de première van het Nederlandse oorlogsepos De Slag om de 
Schelde. © ANP 
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Even ironisch als hoopvol: vlak voor het uitbreken van de coronacrisis werd opvallend genoeg 
juist een stijging in het aantal bezoekers van ruim 9 procent waargenomen (ten opzichte van 
dezelfde periode in 2019). Er werden vorig jaar zelfs vier nieuwe bioscopen bijgebouwd. De 
NVBF verwacht daarom dat de cijfers, zodra de theaters weer open mogen, flink zullen stijgen. 
‘De Nederlandse bioscoopmarkt is gezond en vitaal’, aldus Hajo Binsbergen van de 
Filmdistributeurs Nederland (FDN). ‘Wij kunnen ervan uitgaan dat we weer massaal naar de 
bioscoop gaan’, klinkt het nuchter. 

Winnie Sorgdrager van de NVBF hoopt daarnaast dat snel in elk geval meer dan dertig 
personen per zaal welkom zijn. Binnenkort vinden er tests plaats in samenwerking met het 
ministerie van Economische Zaken om te kijken of versoepelingen mogelijk zijn. 

De film die veruit het populairst was in 2020 (met ruim één miljoen bezoekers) was de 
oorlogsfilm 1917. Ook de Nederlandse film De Beentjes van Sint-Hildegard deed het met bijna 
712.000 bezoekers bijzonder goed. Verder werden vooral veel nieuwe titels tot nader order 
uitgesteld (waaronder een nieuw deel uit de James Bond-franchise). Uitzondering was het 
tijdreisspektakel Tenet, dat ondanks alle restricties goed was voor ruim 720.000 bezoekers. 
Bron: De Stentor, 5 januari 2021.  
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Bezoek bij familie en vrienden bron van besmettingen 

Opvallend veel mensen die de afgelopen week positief testten op corona, liepen die besmetting 
op na een bezoekje bij iemand thuis. Of dat het effect van de kerstdagen is, kan het RIVM nog 
niet zeggen.  
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Uit het bron- en contactonderzoek van de GGD’en blijkt dat het aantal mensen dat corona 
opliep op school, op het werk of bij de sportclub de afgelopen weken fors daalde. Dat is logisch, 
bevestigt een RIVM-woordvoerder, want door de lockdown zijn die besmettingsroutes voor een 
groot deel afgesloten.  Bron: AD, 5 januari 2021.  
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Kritiek op De Jonge zwelt aan: ‘Ga maandag aan de slag met 
vaccineren’ 
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De kritiek op minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) neemt toe nu hij niet van plan is om 
komende maandag te beginnen met het vaccineren van essentieel ziekenhuispersoneel. Ook 
in zijn eigen partij, het CDA, leeft onvrede. 

Het was een explosieve oproep, gisteravond, van Diederik Gommers en Ernst Kuipers. De twee 
artsen willen dat het kabinet met spoed essentieel ziekenhuispersoneel gaat inenten tegen het 
coronavirus. Het liefst maandag al. ‘Ziekenhuizen hebben de mogelijkheid die vaccins goed te 
bewaren en goed uit de delen’, zegt Gommers. Ook Ad Melkert, voorzitter van de Nederlandse 
Vereniging van Ziekenhuizen, roept op om ‘op zo kort mogelijke termijn’ ziekenhuispersoneel 
in te enten. Hij vreest ‘een ongekende noodsituatie’.  Bron: AD, 31 december 2020. 

Rutte: ‘Ik heb mij zitten verbijten, we hadden eerder kunnen 
beginnen met vaccineren’ 

Premier Rutte neemt het zichzelf kwalijk dat de vaccinatiecampagne tegen corona pas deze 
week begint. ‘Het was beter geweest als ook ikzelf aan de GGD had gevraagd om de systemen 
klaar te maken voor grootschalige vaccinatie.’ Hij ‘baalt enorm’ dat Nederland zo’n twee weken 
achterloopt op andere landen. 

Rutte heeft zichzelf tijdens de feestdagen ‘zitten verbijten’ over het feit dat Nederland als 
laatste land in Europa begint met prikken tegen het coronavirus. Nadat minister Hugo de 
Jonge (Volksgezondheid) daarvoor gisteren al het boetekleed aantrok, zegt nu ook de premier 
dat hij eerder had moeten ingrijpen. 

‘We hebben eind november gerekend op een bepaalde volgorde van levering’, zegt Rutte in de 
Tweede Kamer. ‘Wij dachten dat een ander vaccin eerder zou komen.’ Toen het Pfizer-vaccin 
eerder klaar bleek, was Nederland daarop niet voorbereid. ‘Dat is precies de wendbaarheid die 
ontbrak in onze aanpak’, zegt Rutte nu. 

De Tweede Kamer heeft forse kritiek op het vaccinatiebeleid van het kabinet. In een ingelast 
coronadebat, dat bijna twaalf uur duurde, lagen zowel minister De Jonge (Volksgezondheid) 
als premier Rutte onder vuur. PVV-leider Wilders heeft het vertrouwen in De Jonge 
opgezegd. Zijn motie van wantrouwen kreeg slechts steun van Denk, Forum voor Democratie 
en Henk Krol. Oppositie- én coalitiepartijen zijn boos over de late start van de 
vaccinatiecampagne in Nederland. ‘We hebben kostbare weken verloren, en dat is 
onacceptabel’, zegt GroenLinks-leider Jesse Klaver. 

Volgens Wilders is Nederland ‘de dorpsgek van Europa’ door als laatste land te beginnen met 
inenten. ‘U bent niet de juiste man op de juiste plek’, zegt Wilders tegen De Jonge. ‘Wij zeggen 
het vertrouwen in u op.’ De PVV spreekt van ‘totale chaos’ en ‘een blamage van de hoogste 
orde’. ‘De premier is totaal afwezig geweest’, vindt Wilders. 

De start van de vaccinatiecampagne is twee dagen vervroegd: van komende vrijdag naar 
morgen. Ook medewerkers in de acute zorg krijgen nu eerder een prik dan het kabinet vorige 
week nog meldde. Die koerswijziging werd ingezet na flinke politieke en 
maatschappelijke druk. 

‘Het kabinet heeft hier een ongelooflijke steek laten vallen, door te roepen dat een weekje later 
ook wel kon’, vindt PvdA-leider Lodewijk Asscher. ‘We hebben een vriezer vol vaccins en er 
waart nu een zeer besmettelijke variant rond. Het is klaar met de smoezen. Eerder beginnen 
is realistisch, niet symbolisch.’ Asscher spreekt over ‘falen van het kabinet’ dat vaccins nog 
steeds in de vriezer liggen.  
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De Jonge vindt desondanks dat hij ‘de juiste man op de juiste plek’ is. ‘Het hoort bij mijn 
werk, en ook bij de manier waarop ik in het leven sta, om verantwoordelijkheid te willen nemen 
voor beleid dat gemaakt moet worden’, zegt de minister. ‘Als je veel verantwoordelijkheid 
neemt, ben je vatbaar voor veel kritiek. In zo’n crisis is het onvermijdelijk om fouten te maken 
en daarvan te leren.’ 

De oppositiepartijen richtten hun pijlen in het Kamerdebat niet enkel op De Jonge. Ook 
premier Rutte moest het ontgelden. Hij zou - als aanvoerder van de ministersploeg - niet 
voldoende ingrijpen bij het zwabberende coronabeleid. ‘Waarom heeft de premier niet een 
crisismanager aangesteld om de vaccinatiecampagne te leiden?’, vraagt Asscher zich af.  

Klaver (GroenLinks) twijfelt openlijk aan het functioneren van De Jonge. Hij roept Rutte op 
een aparte minister aan te stellen voor het testbeleid. Ook oppert Klaver de komst van een 
speciale regeringscommissaris. ‘Ik wil dat de premier verantwoordelijkheid neemt.’ Rutte voelt 
er echter niet voor om De Jonge minder taken te geven. ‘Dat maakt de zaken alleen maar 
complexer. Dat is niet verstandig.’ 

Binnen de coalitie - van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie - klinkt ook kritiek op het beleid. 
‘De minister heeft op één paard gewed, en het bleek het verkeerde paard’, zegt D66-
fractievoorzitter Rob Jetten. 

In het debat - waarvoor de Tweede Kamer het kerstreces onderbrak - ging het ook over het 
kabinetsvoorstel om jongeren niet voor te laten gaan bij een ic-tekort. Het kabinet werkte aan 
een spoedwet die ziekenhuizen verbiedt om bij acuut beddentekort op basis van leeftijd te 
bepalen wie nog een plek krijgt op de ic. Loten is eerlijker, vindt minister Tamara van Ark 
(Medische Zorg). Maar coalitiepartijen D66, VVD én ChristenUnie zijn tegen, waardoor het 
voorstel alweer van de baan is. Volgens D66-fractievoorzitter Jetten moet artsen zélf bepalen 
wie welke zorg krijgt. Bron: AD, 5 januari 2021.  
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Een schrale luxe 

Allemaal leuk hoor, gezellig met de feestdagen thuis met het gezin. Tijd voor elkaar, spelletjes 
doen en eten. Maar, zoals mijn huisgenoot zei: ik vind er zo geen reet aan. Alle zaken die het 
leven wat leuker maken: kan niet, mag niet. Schraal, zo voelt het. 

En toch zitten we in een luxe positie. We hebben ervoor gekozen om grote delen van de 
economie stil te zetten omdat onze gezondheid nu voorgaat. De economische schade die dat 
met zich meebrengt, door bedrijfssluitingen, werklozen en kinderen die niet naar school gaan, 
is gigantisch. Veel groter dan in welk scenario ooit bedacht voor een pandemie. De WHO ging 
ervan uit dat de economische kosten zouden meevallen omdat meer slachtoffers zouden 
worden getolereerd. Een misvatting. 

Voor onze gezondheid blijken de meesten van ons maar al te bereid om thuis te zitten. De 
schade die dat met zich meebrengt, betalen we door de overheidsschuld te laten oplopen: 
duimendraaien op kosten van onze (klein)kinderen. Als gevolg daarvan hebben we de absurde 
situatie dat in de grootste naoorlogse crisis het aantal faillissementen en werklozen historisch 
laag is. 

Uiteraard is ondertussen het geklaag niet van de lucht. Hetgeen eens te meer bevestigt dat 
onze samenleving steeds meer de trekken krijgt van een hedonistisch pretpark: we worden 
ongelukkig als we niet kunnen shoppen tot we erbij neervallen, en niet naar een museum, 
bioscoop of restaurant kunnen. Als troost eten we ons het schompes. 

‘We worden ongelukkig als we niet kunnen shoppen tot we erbij neervallen. Als troost eten we 
ons het schompes’.  Het grootste gemis lijkt echter niet gerelateerd aan dergelijke ‘materiële’ 
zaken. Wat nu het meeste pijn doet is dat we, sociale dieren die we zijn, niet in de kudde 
kunnen opgaan. Uit onderzoek naar wat mensen gelukkig maakt, blijkt klip en klaar dat 
sociale relaties voor menselijk welbevinden belangrijker zijn dan inkomen en bezit. Zonder 
sociale ontmoetingen, het delen van belevenissen en knuffelen vinden we het gemiddeld 
genomen maar niets. Toch vraag ik me af hoeveel mensen uiteindelijk inkomen zouden willen 
inwisselen voor herkregen vrijheid. 
 
Ik ben zeer benieuwd hoe het ons zal vergaan als de lockdown eenmaal is opgeheven. Ik 
vermoed dat we elkaar even kort in de armen zullen sluiten, maar dat we daarna toch weer 
gauw het pretpark dat wij economie noemen in willen. Wellicht beseffen we dan dat de lol niet 
zozeer het pretpark zelf betreft, als wel het er samen in rondspringen. 
 
Die mogelijkheid tot rondspringen laat nog een paar maanden op zich wachten; eerst maar 
eens beginnen met vaccineren. Maar weet je wat de komende tijd nog steeds echt luxe is? Je 
kapot vervelen, in de wetenschap dat je het grotendeels niet zelf hoeft te betalen. Bron: FD, 
Hans Stegeman, 5 januari 2021. 
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Prikken en testen in een feesttent: hier wordt binnenkort de 
Twentse zorg immuun gemaakt  

ENSCHEDE - De nieuwste test- en vaccinatieplek van de GGD Twente biedt de aanblik van 
een gigantische feesttent op een evenmententerrein. Vanaf morgen wordt er op corona getest 
en vanaf  vrijdag 15 januari wordt er ook zorgpersoneel tegen corona gevaccineerd.  

Op het campusterrein van de Universiteit Twente legt de GGD de laatste hand aan de negende 
teststraat voor corona in de regio. Na de opening morgen kunnen er 2000 testen per dag 
worden afgenomen en daarmee is het de grootste in de wijde omtrek.    

Vaccineren Twents personeel in de acute zorg begint woensdag: ‘Ziekteverzuim tegengaan’ 

Anders dan de al bestaande teststraten wekt deze gelegenheid de indruk van feestelijkheid. 
De immense ruimte bestaat uit twee aaneengeschakelde feesttenten waarvan de entree wordt 
gevormd door een grote boog met opschrift: ‘Welkom bij Test- en vaccinatiecentrum Twente’. 

Hoofd van de afdeling corona, Liesbeth de Wit van GGD Twente, gaf er gisteren een inkijkje 
nadat ’s ochtends was proefgedraaid. Met dit centrum beantwoordt Twente aan de wens van 
het ministerie van Volksgezondheid,  Welzijn en Sport om de testcapaciteit sterk te verhogen. 
Hier zullen naar verwachting ook meer nieuwe vormen van testen worden ingezet. ‘Zoals de 
blaastest die eraan komt’, zegt De Wit. 
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Vanaf 15 januari worden hier op het terrein van de universiteit zorgmedewerkers uit Twente 
gevaccineerd. © Reinier van Willigen 

 

 

Mensen die zich willen laten testen melden zich met hun ID-kaart bij een loket met groen 
licht. © Reinier van Willigen 
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Maandag is proefgedraaid op de nieuwste testlocatie van GGD Twente op de Campus van de 
Universiteit Twente. Woensdag gaat het testgedeelte open, anderhalve week later de 
prikpost. © Reinier van Willigen 

 

Nieuw voor Twente is ook de manier van bezoeken. Deze locatie is de eerste, waar mensen die 
zich laten testen doorheen moeten lopen. In alle andere gevallen rijden bezoekers er in de auto 
doorheen en blijven ze tijdens de test in de auto zitten. 

Volgens De Wit leidt dit er niet toe dat bezoekers elkaar zouden kunnen besmetten. Er zal 
voor worden gezorgd dat mensen voldoende afstand houden en dat er niet teveel tegelijk 
komen. In deze teststraat wordt zowel de inmiddels bekend PCR-test gebruikt als ook de snelle 
antigeen-test. 

Bij de aanmelding voor een test wordt bekeken welke het meest geschikt is en op de testlocatie 
zelf wordt dat gecontroleerd. Voor zorgmedewerkers bijvoorbeeld is dat de PCR-test, omdat die 
betrouwbaarder is en betrouwbaarheid voor snelheid gaat. Voor iemand die denkt geen risico 
op besmetting te hebben gelopen, maar vanwege klachten een antwoord wil, voldoet de 
antigeen-test.    
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Deze machine analyseert de antigeen-sneltest. Mensen kunnen de uitslag binnen twee uur 
thuis online bekijken. © Reinier van Willigen 

 

De tenten gaan ook dienst doen als centrum voor vaccinatie tegen het coronavirus. Vanaf 
vrijdag 15 januari kunnen zorgmedewerkers er terecht. De Wit schat in dat dagelijks 300 tot 
400 mensen worden ingeënt. Dat is afhankelijk van de aanlevering van het BioNTech-Pfizer-
vaccin. 

De Wit zegt dat de zorgverleners via hun werkgevers voor de inenting worden uitgenodigd. ‘Ik 
hoop dat ze ook allemaal meedoen’, zegt ze. Als dat zo is moeten er ruim 25.000 
zorgmedewerkers worden gevaccineerd. Later kunnen hier ook andere Twentenaren een prik 
halen. 

Alle Twentse VVT-instellingen hebben hun zorgmedewerkers gisteren per brief en mail 
uitgenodigd zich te laten vaccineren. Het gaat om alle zorgmedewerkers en behandelaren van 
18 jaar en ouder die direct contact hebben met cliënten, licht woordvoerster Ilone Baake 
toe. Stagiaires, leerlingen, ZZP’ers en uitzendkrachten vallen hier ook onder. 

Als eerste zijn zorgmedewerkers aan de beurt die direct cliëntcontact hebben binnen de 
verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen. Ook personeel dat werkt in de indirecte zorg en 
direct cliëntcontact heeft, kan vanaf 15 januari in Enschede gevaccineerd worden. Denk 
daarbij aan horeca – en schoonmaakmedewerkers. De betreffende medewerkers kunnen zelf 
een afspraak maken voor de vaccinatie door te bellen met het landelijk callcenter voor 
vaccinaties van de gezamenlijke GGD’en dat gisteren is geopend. 

In Twentse en Achterhoekse ziekenhuizen kunnen mogelijk al morgen mensen worden ingeënt 
die een cruciale rol spelen in de acute zorg. Het gaat daarbij om een selecte groep 
verpleegkundigen en artsen op de intensive care, spoedeisende hulp, de Covid-afdeling en 
ambulancemedewerkers. Voorzitter Sophia de Rooij van het Regionaal Overleg Acute Zorg 
Euregio kon daarover gisteren aan het begin van de avond nog geen uitsluitsel geven. Bron: 
Tubantia, 4 januari 2021. 
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Twentse verpleegsector krijgt slechts vier medische 
militairen: ‘Dit zijn er echt veel te weinig’ 

ENSCHEDE - De Twentse verpleegsector krijgt snel hulp van vier medisch geschoolde 
militairen. Ze zijn meer dan welkom, maar er was om veel meer gevraagd. En ondertussen 
duurt het wachten op vaccinaties maar voort, tot ergernis van Liberein. ‘Het is gewoon gênant.’ 

De krijgsmacht stelt in totaal honderd medisch geschoolde militairen ter beschikking, die 
worden verdeeld over de plekken waar de situatie het meest precair is. Waar wel bedden zijn, 
maar geen personeel is om patiënten te helpen. Minister Grapperhaus repte twee dagen 
geleden nog over duizend mensen. Maar zoveel bleken er helemaal niet te zijn. En dat maakt 
bestuurder Dick ten Brinke van Liberein boos.  Bron: Tubantia, 30 december 2020.  
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Militairen hielpen eerder dit jaar het MST in Enschede. Defensie stuurt geen militaire hulp 
naar het ziekenhuis. De verpleegsector krijgt wel snel hulp van vier medisch geschoolde 
militairen. © Emiel Muijderman  
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Zorgmedewerkers MST gevaccineerd tegen corona: ‘Het is 
veilig en nuttig’ 

ENSCHEDE - Bij het Medisch Spectrum Twente is woensdagochtend de eerste hoeveelheid 
voor Twente aangeleverd van het vaccin tegen corona. ‘s Middag wordt de eerste inenting 
verwacht. Brengt dit de ommekeer in de crisis? 

Het vaccin is hard nodig om het personeel in de ziekenhuizen op de been te houden. Daarom 
komen zij als eerste aan de beurt. In eerste instantie gaat het om een select groepje dat op de 
intensive care, de  spoedeisende hulp of de covid-afdeling werkt.   

De coronacrisis heeft ertoe geleid dat ziekenhuizen de reguliere zorg drastisch hebben moeten 
inkrimpen. De Twentse ziekenhuizen kunnen bovendien niet meer alle coronapatiënten uit de 
regio aan, waardoor die naar elders verplaatst moeten worden. De vrees bestaat dat ook acute 
zorg niet meer altijd geleverd kan worden.  

Het UMC Maastricht is voor zover bekend als eerste ziekenhuis in Nederland gestart met 
vaccineren. Om 10.30 uur kreeg ic-verpleegkundige Maurice Hoorens als eerste medewerker 
van het ziekenhuis een vaccinatie toegediend. 
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Sabine van het Bolscher is de eerste Twentenaar die wordt gevaccineerd. De verpleegkundige 
is werkzaam op de afdeling Acute Zorg in het MST (medisch spectrum Twente).  Foto: Frank 
Timmers 

Hoorens: ‘We hebben hier lang op gewacht en dan is het des te meer een opluchting dat het 
eindelijk zo ver is. Laten we hopen dat de start van de vaccinaties er nu voor gaat zorgen dat 
we het coronavirus snel onder de duim krijgen. Ik heb er alle vertrouwen in.’ 

 Zoals eerder gemeld, begint het MST naar verluidt rond 14.00 uur met het vaccineren van 
haar medewerkers. 

Niet alleen het MST, maar ook het Isala Ziekenhuis in Zwolle begint vandaag met het 
vaccineren van haar medewerkers. De vaccins kwamen vanochtend onder politiebegeleiding 
aan bij het ziekenhuis.  

Dinsdagavond zijn nog honderdtachtig medewerkers van het MST gebeld dat ze welkom zijn 
voor de enting. Ziekenhuisapotheker Kris Movig zegt in het ziekenhuis te merken dat de 
bereidheid tot vaccineren is gegroeid. Hij is benieuwd hoeveel er werkelijk komen. Hij spreekt 
van een uniek en spannend moment, dat logistiek best ingewikkeld was om in zo korte tijd op 
te zetten. ‘Vooral omdat de condities waaronder het moet gebeuren heel nauw letten.’ Als de 
spuiten zijn gevuld is de vaccinoplossing nog maar zes uur houdbaar.  

Afdelingsmanager van de apotheek, Mirije van Dijk, was er ook al bij toen het vaccin aankwam 
hoewel haar dienst officieel nog niet was begonnen. Ze zegt dat ze toch wat onrustig was 
hoewel dit het dagelijkse werk in de apotheek is. ‘Je wilt dit gewoon goed doen’, licht ze toe. 
Ze gelooft dat het vaccin ertoe bijdraagt dat de maatschappij weer terug naar normaal gaat. 
‘Maar dat gaat nog wel enige tijd duren.’    

De 'schat' bestaat uit niet meer dan een doosje van zo'n 40 bij 40 bij 40 centimeter. Marc van 
Klinken, farmaceutisch vakman, snijdt het met een stanleymes open. In de doos bevindt zich 
een platte doos met de tray met flacons met paarse dop. De tray gaat de koelkast in. Het 
vaccin is inmiddels ontdooid, namelijk van -80 tot net boven nul. het is nu vijf dagen houdbaar 
bij koelkasttemperatuur. 

Op een flacon van Pfizer staat dat er vijf doses van 0,3 ml uitgehaald kunnen worden. 
Apotheker Regine van Drie zegt dat er in de praktijk echter zes uit kunnen omdat er altijd iets 
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teveel in zit. Dit zou in overeenstemming met de rivm richtlijn zijn. Ze verzekert dat mensen 
hierdoor niet te weinig vaccin binnen krijgen.  

 

Agnes Oskamp van de ziekenhuisapotheek laat de flacons met vaccin zien. Er zijn 195 flacons 
aangeleverd. Uit elk worden zes spuiten gehaald. Ze worden verdeeld over de ziekenhuizen 
MST, ZGT en SKB. Bij de laatste twee begint het enten donderdag. Het MST begint naar 
verluidt rond 14.00 uur met het vaccineren van haar medewerkers. 

Het vaccin is al om 7.30 uur bij het MST gearriveerd. Logistiek medewerker Renault 
Schoppink was bij het in ontvangst nemen. Hij beschrijft hoe een bestelbusje arriveerde met 
voor en achter twee motoragenten. Hij hoopt dat het een ommekeer in de crisis brengt. ‘We 
zitten al lang genoeg thuis’, zegt hij.  Bron Tubantia, 6 januari 2021.   

Britse variant coronavirus verspreidt zich verder in 
Lansingerland: ook tweede school geraakt 

 

De mogelijk extra besmettelijke versie van het coronavirus heeft zich verder verspreid. Naast 
de besmettingen op de Willibrordschool, hebben ook andere inwoners uit Lansingerland de 
Britse coronavariant opgelopen. De teller staat nu op dertig, onder wie drie leerkrachten van 
een andere school. De GGD en het Erasmus MC breiden hun onderzoek uit. 
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De rooms-katholieke basisschool Willibrord ging al voor de lockdown dicht. Later werd bij de 
corona-uitbraak de Britse variant gevonden. © ANP 
 
 
De belangrijkste vraag of kinderen een grotere rol spelen, kan nog niet worden beantwoord, 
zegt viroloog Marion Koopmans van het Erasmus MC. ‘We weten nog niet of kinderen bij de 
Britse variant vaker volwassenen besmetten. Het is een heidens karwei om dat uit te zoeken, 
maar we hopen daar zo snel mogelijk meer over te kunnen vertellen.’ Belangrijk want 
vooralsnog gaan op 18 januari de scholen weer open. Bron: AD, 6 januari 2021.  
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Moderna-vaccin: iets meer bijwerkingen, veel makkelijker uit 
te delen 

Het coronavaccin van Moderna is woensdag goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelen 
Agentschap (EMA). Dat betekent dat het vaccin nu ook in Nederland de markt op kan. Wat 
weten we eigenlijk over het vaccin van Moderna, een farmaceut die tot voor kort volledig 
onbekend was bij het grote publiek?  

Het lijkt op het Pfizer-vaccin maar is toch nét anders. Het coronavaccin van Moderna maakt 
gebruik van mRNA-techniek. Daarbij krijgt het lichaam via een genetische code instructies 
toegediend om eiwitten aan te maken die het coronavirus kunnen bestrijden. Klinkt 
ingewikkeld, is het ook, maar het werkt enorm goed: uit grootschalige proeven is gebleken dat 
het vaccin van Moderna liefst 94 procent effectief is tegen corona. Ter vergelijking: een 
gemiddelde griepprik scoort nog geen 50 procent. Bron: AD, 6 januari 2021. 

 
 

 

 

De versierde hoofdsteunen met enge maskers. © Politiebureau Laak 

 

Politie rukt uit voor ‘mensen met horrormasker’ in auto: ze 
blijken versierde hoofdsteunen 

Het zou je maar gebeuren: loop je in het donker over de Goeverneurlaan in Den Haag, zie je 
in een auto opeens twee mensen met een horrormasker op zitten. Reden om een lichte 
hartverzakking te krijgen. De Haagse politie kreeg vandaag precies zo’n melding binnen.  

Agenten besloten om naar het voertuig met de gemaskerde personen te gaan. Dat ging niet 
heel makkelijk. ‘Het was even zoeken’,  aldus de politie. Uiteindelijk werd de auto gevonden. 
Maar na wat onderzoek bleken er helemaal geen mensen in te zitten. Wat bleek: de maskers 
zaten als een soort versiering over de hoofdsteunen.  

‘In het donker leek het net alsof er mensen met maskers in het voertuig zaten’, verklaart de 
politie. Toch zijn ze blij met de melding. ‘We rijden liever een keer te veel dan te weinig.’ Bron: 
AD, 7 januari 2021. 
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Deelnemers Songfestival niet verplicht tot vaccinatie 

Artiesten die in mei optreden op het Eurovisiesongfestival worden niet verplicht zich te laten 
vaccineren. Dat heeft producent Sietse Bakker woensdag laten weten. 

‘Vaccinatie al dan niet verplichten is écht een politieke keuze, en niet aan ons’, stelt Bakker. 
‘Wel hopen we natuurlijk dat zoveel mogelijk mensen die prik gaan halen.’ Bakker denkt wel 
dat het ‘stevig inzetten op (snel)testen’ een realistisch scenario is. Dit is ook gedaan bij andere 
grote evenementen die de afgelopen tijd doorgingen, ondanks de coronacrisis.  

  
Het Eurovisiesongfestival vindt sowieso in mei plaats, laat de organisatie weten. © ANP 

 
Het Eurosongfestival liet eerder weten begin februari, op basis van de informatie die dan 
voorhanden is, een besluit over de vorm van het evenement te nemen. ‘ Zoals bekend zijn we 
bij het Eurovisiesongfestival met vier verschillende scenario’s voorbereid op elke mogelijke 
situatie waar Nederland zich in mei 2021 in bevindt. Het Eurovisiesongfestival gaat hoe dan 
ook door. Een definitieve beslissing voor een scenario verwachten we begin februari te nemen. 
Die nemen we onder andere op basis van de situatie dan, maar ook op basis van het 
perspectief richting mei.’ 

Het Eurovisiesongfestival werd vorig jaar mei na lang wikken en wegen gecanceld, vanwege 
de coronapandemie. Het liedjesfestijn zou in mei plaats moeten vinden in Rotterdam. Bron: 
AD, 6 januari 2021.  

Is dit het effect van de feestdagen? Weer fors meer 

coronabesmettingen in Oost-Nederland 

Het zag er zo goed uit aan het begin van de week, maar opnieuw is het aantal 
coronabesmettingen fors opgelopen ten opzichte van een dag eerder. In de afgelopen 24 uur 
werden er in heel Nederland 9.737 nieuwe besmettingen gemeld, dat zijn er ruim 2.500 meer 
dan gisteren. De stijging is ook in Oost-Nederland te zien. 

In de afgelopen 24 uur kregen in onze regio 1.107 een positieve uitslag te horen. Dat zijn er 
230 meer dan gisteren, toen na dagen van minder nieuwe gevallen, het aantal positieve test 
weer steeg. Net als gisteren is de grootste toename te zien in Noord- en Oost Gelderland.  
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Sinds de jaarwisseling liep het aantal coronagevallen daar gestaag terug, maar daar is sinds 
gisteren niets meer van te zien. In het afgelopen etmaal werden er 580 nieuwe besmettingen 
gemeld, 177 meer dan gisteren. Ook in IJsselland (plus 42) en Flevoland (plus 11) is een 
toename te zien, maar daar gaat het minder hard dan in Noord- en Oost-Gelderland. 

Kwamen er gisteren in deze regio slechts twee gemeenten boven de 100 per 100.000 
besmettingen uit, vandaag zijn dat er zeven. Staphorst is de koploper met 158 besmettingen 
per 100.000 inwoners, gisteren waren dat er nog 70. Ook Putten, Ermelo en Harderwijk is de 
stijging ten opzichte van gisteren fors. Hardenberg. Oldebroek en Ommen scoorden gisteren 
ook al slecht, maar ook daar is een toename te zien.  

Amsterdam scoort opnieuw het slechts als het gaat om het totale aantal coronabesmettingen. 
Daar kwamen 373 nieuwe besmettingen aan het licht. Rotterdam volgt met 324, Den Haag 
telde er 235. Opvallend is het aantal besmettingen in Ede, waar 135 nieuwe besmettingen zijn 
geteld.  

Sinds de uitbraak van het virus in ons land zijn er 850.873 mensen besmet geraakt. Als het 
aantal positieve testen per dag in dit tempo door blijft gaan wordt eind januari een miljoen 
besmettingen bereikt. 

Of de toename komt door de feestdagen kan het RIVM niet zeggen. Het instituut zegt naar de 
weekcijfers te kijken en niet naar de dagcijfers. ‘Per dag schommelt het te veel’, legt een 
woordvoerder uit. 

Het aantal besmettingen daalde de afgelopen dagen, maar het gaat niet zo snel als het kabinet 
en de gezondheidszorg graag willen zien. Dinsdag was het aantal besmettingen met 16 procent 
afgenomen ten opzichte van vorige week, een week eerder was dat 12 procent. Het RIVM liet 
dinsdag weten nog geen ‘overtuigend effect van de lockdown te zien.’ 

Het aantal coronapatiënten dat in het ziekenhuis is opgenomen is wel gedaald. In de 
ziekenhuizen worden nu 2.756 mensen behandeld, dat zijn er 71 minder dan gisteren en 126 
minder dan dinsdag.  ‘We zitten nu dus op een plateau en lijken zelfs licht over de top te zijn, 
die op 5 januari lag’, stelt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg 
(LNAZ). 

Het aantal coronapatiënten dat op de intensive care is opgenomen is wel licht gestegen van 
696 naar 704. Acht van deze patiënten zijn verplaatst naar Duitsland. In totaal werden er 
gemiddeld minder mensen opgenomen dan vorige week.  Bron: AD, 7 januari 2021. 
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Testevenement succesvol in Spanje: niemand raakt besmet 
met het coronavirus 

Een proefevenement in Barcelona met ruim duizend man publiek is succesvol verlopen. 
Niemand raakte besmet met het coronavirus. 

De 1047 festivalgangers tussen de 18 en 59 jaar oud dansten, zongen en dronken 2,5 uur 
lang. Wel moesten ze een gecertificeerd mondmasker dragen, maar ze hoefden onderling geen 
afstand te houden. De mondkapjes mochten tijdens het drinken even af. 

Het proefevenement werd georganiseerd in samenwerking met het festival Primavera Sound, 
een jaarlijks festival in Barcelona, om te testen of een concert zonder verplichte onderlinge 
afstand leidt tot nieuwe besmettingen. Aan de deur werden sneltests gedaan. De 
organisatoren denken dat de bevindingen zeer nuttig kunnen zijn voor het organiseren van 
evenementen in de toekomst.  

De Nederlandse evenementenbranche dringt al langer aan op soortgelijke testevenementen. 
Vanwege de lange aanlooptijd die komt kijken bij de organisatie van bijvoorbeeld festivals, zou 
er deze maand al moeten worden getest. 

De branche voerde eerder deze week de druk op met een paginagrote advertentie in 
verschillende kranten. Uiterlijk 1 februari willen organisatoren duidelijkheid over wat wel en 
niet kan worden georganiseerd. 

Fieldlab Evenementen gaat ervan uit dat proefprojecten in Nederland in de tweede helft van 
januari doorgaan. Onder anderen Guido Weijers mag dan voor 500 toeschouwers in het 
Beatrix Theater in Utrecht spelen. 

Ook de songfestivalorganisatie heeft hoopvol gereageerd op de berichten. ‘Geen nieuwe 
coronabesmettingen na pilotevent in Barcelona. Goed nieuws, inspirerend en hoopvol!’ schrijft 
uitvoerend producent Sietse Bakker op Twitter. Bron: AD, 7 januari 2021. 
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Tempo inentingen iets omhoog, kaalslag in winkelstraat na 
langere lockdown 

Er zijn gisteren en vandaag 15.000 vaccinaties gezet in de ziekenhuizen. Gisteren stond de 
teller aan het eind van de dag nog op zesduizend. Dus vandaag ging het tempo iets omhoog. 
Daarnaast zijn er vandaag fors meer nieuwe coronabesmettingen vastgesteld: 9737. Dat zijn 
er 2609 meer dan gisteren. Het totaal aantal opgenomen COVID-patiënten in Nederland 
bedraagt 2756, 71 minder dan de vorige dag. Ernst Kuipers: ‘We lijken in ziekenhuizen licht 
over de top te zijn, die op 5 januari lag.’ 

Ziekenhuizen zoeken zo'n 2000 Nederlanders die zich als proefpersoon willen laten 
vaccineren met een nieuw coronavaccin. Het gaat om het vaccin van het Duitse CureVac. 
UMC Utrecht leidt het klinisch onderzoek in Nederland. Amsterdam UMC liet donderdag 
weten dat het zich als eerste ziekenhuis heeft aangesloten. 

‘Je helpt de wetenschap bij de speurtocht naar een werkend vaccin, je schrijft hiermee 
geschiedenis’, prijst onderzoeksleider van Amsterdam UMC professor Martin Grobusch de 
mogelijkheid tot deelname aan. ´Ook heb je 50 procent kans een vaccin te krijgen, veel eerder 
dan je waarschijnlijk volgens het huidige vaccinatieschema van de overheid aan de beurt 
komt’ 

De andere helft van de proefpersonen krijgt een placebo. Mensen uit de controlegroep die het 
nepmiddel hebben gekregen, krijgen aan het eind van het onderzoek alsnog het echte vaccin 
aangeboden. Deelnemers krijgen ook een financiële vergoeding. Bron: AD, 7 januari 2021. 
 
 

Planbare zorg stilgelegd 

Meer ziekenhuizen hebben in de afgelopen week de zogeheten planbare zorg stilgelegd of 
teruggeschroefd. Ze hebben het te druk met het behandelen van coronapatiënten. Inmiddels 
heeft 55 procent van de ziekenhuizen bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) aangegeven dat 
bij hen de ‘niet-kritieke planbare zorg’ nu helemaal stilligt. Onder deze noemer valt zorg die 
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kan wachten, zonder dat het uitstel leidt tot blijvende schade bij de patiënt. Bijvoorbeeld 
heupoperaties. 
Een deel van de ziekenhuizen, inmiddels eenendertig procent, slaagt er ook niet meer 
volledig in de planbare zorg die wél als kritiek geldt te leveren. In de vorige weekrapportage 
gaf negenentwintig procent aan slechts deels voor deze ‘kritieke planbare zorg’ te kunnen 
instaan. Hieronder valt alle zorg die binnen zes weken noodzakelijk is om blijvende 
gezondheidsschade te voorkomen. Nog eens drie procent van de ziekenhuizen kan zelfs niet 
altijd de (semi-) acute zorg verlenen die nodig is. Dat percentage is gelijk gebleven. 

Vrijwel alle ziekenhuizen die nog patiënten ontvangen voor planbare behandelingen die niet 
als kritiek gelden, doen dat nog maar gedeeltelijk. Landelijk is ook de operatiecapaciteit 
inmiddels met 51 procent 'afgeschaald', zoals dat wordt genoemd in zorgjargon. 

Alleen al in de afgelopen twee weken hebben huisartsen volgens de NZa-gegevens in totaal 
38.000 verwijzingen minder uitgeschreven dan normaal te verwachten zou zijn. Sinds het 
begin van de corona-uitbraak zijn volgens de zorgautoriteit al 1,19 miljoen verwijzingen 
minder uitgeschreven dan ze zonder het virus gedaan zouden hebben. 

Patiëntenfederatie Nederland pleit voor maatwerk. ‘Zeg niet zomaar alles af. Kijk ook bij die zo 
noodzakelijke zorg goed wie moet voorgaan’, zei een woordvoerder van de organisatie eerder 
over het terugschroeven van de ziekenhuiszorg. ‘Probeer ook mensen perspectief te bieden en 
ga op zoek in de regio, of elders nog wel capaciteit is.’ Bron: AD, 7 januari 2021.  

Familie van bewoners verpleeghuis moeten meer taken van 
zorgmedewerkers overnemen 

In de verpleeghuis- en thuiszorg in IJsselland zijn de problemen groot door de toestroom van 
coronapatiënten. Zelfs zo groot dat medewerkers een beroep doen op hulp van familie van 
patiënten. 

Door oplopende besmettingen valt steeds meer personeel uit. Aan familie wordt gevraagd een 
deel van de zorg over te nemen. Bron: De Stentor, 8 januari 2021. 

Dik pak sneeuw in Zuid-Limburg, tien centimeter in de heuvels 

In de heuvels van Zuid-Limburg is vannacht een flink pak sneeuw gevallen. Op de hoogste 
punten bij Vaals en Vijlen ligt er een laag van tien centimeter, zegt meteoroloog Wouter van 
Bernebeek van Weerplaza.  

 

Het gaat vooral om de gebieden die boven de 200 meter liggen, zegt de weerman. ‘Op sommige 
andere plaatsen is het vannacht wel een beetje wit geworden, maar de temperatuur ligt daar 
boven 0, dus die sneeuw is daar weer verdwenen.’   
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Een gezin wandelt door de sneeuw bij Het Drielandenpunt in Vaals. © ANP 

 

 

Naar verwachting blijft het boven de Limburgse heuvels nog wel even sneeuwen, tot in de 
eerste helft van de middag. De rest van Nederland hoeft niet op een wit laagje te rekenen, 
zegt Van Bernebeek. ‘Het is alleen in die vijf kilometer in dat meest zuidoostelijke puntje van 
Nederland.’ 

Ook komend weekend hoeven we niet op sneeuw te rekenen. Wel kan het de komende drie 
nachten gaan vriezen. ‘Dan hebben we het over tussen de -1 en -4’, aldus de meteoroloog. 
‘Lokaal kan het glad worden en overdag komt de temperatuur wel iets boven de 0 uit.’ De 
sneeuw in Zuid-Limburg blijft daardoor waarschijnlijk nog wel even liggen. Na het weekend 
loopt de temperatuur weer op. Bron: De Stentor, 8 januari 2021. 
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Personeel Twentse verpleeghuizen naar Apeldoorn en Zwolle 
(en nog veel verder) gestuurd voor vaccin 

Medewerkers van verpleeghuizen in Twente hebben te horen gekregen dat ze zich buiten de 
regio moeten laten vaccineren. Ze moeten naar Apeldoorn, Houten, Zwolle of Arnhem, terwijl 
er in Enschede een nieuw vaccinatiecentrum is opgebouwd. De directies van verpleeghuizen 
vinden dit onwenselijk. 

Volgens bronnen is de belangstelling zo groot dat het Vaccinatiecentrum op de Universiteit 
Twente in Enschede nu al vol zou zitten. Donderdag ontvingen daarop medewerkers uit de 
verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorg het bericht dat ze hun vaccinatie ver buiten 
de regio moeten halen. 

Verbaasd trokken ze daarover bij hun leidinggevenden aan de bel. Woordvoerster Ilone Baake 
van de Twentse verpleeghuizen zegt dat dit vervolgens in een bestuurlijk overleg aan de orde 
is geweest en dat de GGD Twente om opheldering is gevraagd. Ook de overkoepelende 
organisatie voor verpleeghuiszorg Actis is ingeschakeld. 

‘We zijn natuurlijk blij dat we ingeënt kunnen worden’, zegt Baake, ‘en het is mooi dat zoveel 
medewerkers zich ook willen laten vaccineren. Maar dit is natuurlijk niet de bedoeling.’ De 
sector hoopt dat het alsnog veranderd kan worden. 

Medewerkers die dat nog niet hebben gedaan is gevraagd nu even geen afspraak voor een 
vaccinatie te maken, maar te wachten tot volgende week. ‘Misschien kan het dan toch anders 
worden geregeld’, zegt Baake. 

Een bron meldt dat medewerkers er ook teleurgesteld over zijn dat ze pas eind februari of 
maart aan de beurt zijn. ‘Enschede zit nu al helemaal vol en nu is nog maar 15 a 20 procent 
van het verplegend personeel uitgenodigd voor een vaccinatie’, aldus deze bron die de situatie 
een chaos noemt. 

Twente heeft voor de eerste vaccinatieronde in de VVT-sector entstof gekregen voor 6.636 
medewerkers. Dat is gebeurd na een landelijke verdeling waarbij rekening is gehouden met 
het aantal inwoners in een regio. Eerder deze week zei Liesbeth de Wit van GGD Twente dat 
de totale populatie van zorgmedewerkers in de VVT-sector Twente ruim 25.000 mensen 
bedraagt.   

Een woordvoerster van GGD Twente laat weten dat het geschetste beeld klopt. Zij is niet 
verantwoordelijk voor de verdeling van de te vaccineren mensen. Ze zegt: ‘Mensen hebben zich 
massaal aangemeld en voor ons is het nu op.’ Ze kan niet verklaren waarom er in andere 
regio's nog wel ruimte is voor Twentenaren. 

In een nieuwsbrief aan medewerkers laat zorgkoepel ActiZ weten dat de problematiek in meer 
regio's speelt. ‘Inmiddels zijn in enkele regio’s alle beschikbare momenten (en dus alle vaccins 
die zeker komen) al volgepland en kunnen pas weer afspraken gemaakt worden als zeker is 
dat er nieuwe vaccins komen.’ 

ActiZ noemt dat ‘uiterst vervelend'. ‘Maar het bevestigt tegelijkertijd de grote bereidheid van 
medewerkers in de langdurige zorg om zichzelf en anderen maximaal te beschermen. We 
verwachten dat de GGD binnenkort afspraken kan gaan maken om de medewerkers die nu 
niet (in hun regio) terecht kunnen alsnog te kunnen bedienen.’ 
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De vaccinatieronde waar het nu over gaat betreft landelijk zo’n 200.000 zorgmedewerkers met 
cliëntencontact in verpleeghuizen en vergelijkbare woonvormen. Er zou genoeg vaccin moeten 
zijn voor ieder, want er is landelijk voor 408.000 prikmomenten beschikbaar (er zijn 2 
prikmomenten per medewerker). Bron: De Stentor, 8 januari 2021. 

Deze Bergse huisarts gruwt van ‘gedwongen’ inenting tegen 
corona   

 
Huisarts Jan Vingerhoets maakt zich grote zorgen over de maatschappelijk druk op iedereen 
om zich te laten vaccineren tegen corona. © Pix4Profs/Tonny Presser 

 

BERGEN OP ZOOM - Jan Vingerhoets (60) zit er verbouwereerd bij. Vlak voor de jaarwisseling 
uitte de huisarts in Bergen op Zoom via een post op LinkedIn zijn gewetensbezwaren en 
twijfels over de corona-vaccins en de ‘reclamecampagne’ waarmee de overheid iedereen wil 
overhalen tot inenting. 

Dat heeft hij geweten. Het bericht ging viraal, de online brievenbus van de dokter ontplofte en 
binnen enkele dagen barstte zijn spreekkamer haast uit de voegen van alle bloemen, kaarten 
en flessen wijn. Kennelijk is een gevoelige snaar geraakt. Bron: AD, 8 januari 2021.  

Matthijs van Nieuwkerk heeft corona 

Matthijs van Nieuwkerk (60) is besmet met het coronavirus. Daarom is de uitzending van zijn 
programma Matthijs gaat door zaterdagavond gecanceld, aldus een woordvoerder van 
BNNVara. 

‘Matthijs heeft lichte coronaverschijnselen en blijft met inachtneming van de GGD-richtlijnen 
in thuisquarantaine. Hij en de redactie werken vanuit huis en hopen snel weer een uitzending 
te kunnen maken’, aldus een verklaring van de omroep. 
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Matthijs van Nieuwkerk tijdens een hommage. © ANP 
 
 

Zaterdag zou de nieuwe show van Van Nieuwkerk, na een special op oudejaarsavond, van 
start gaan. In plaats daarvan komt er nu een nieuwe aflevering van het KRO-NCRV-
programma Nieuwe Boeren. Het is nog niet bekend wanneer Van Nieuwkerk zijn programma 
op NPO1 gaat starten. Bron: De Stentor, 8 januari 2021.    

‘Coronavoucher verloopt niet na een jaar’ 

Consumenten maken zich zorgen omdat de vervaltermijn van hun coronavoucher dichterbij 
komt. Veel van de in afgelopen maart uitgegeven vouchers voor geannuleerde reizen en 
vluchten verlopen volgens reisorganisaties na één jaar. Maar dat klopt niet, volgens 
voucherplatform Checkkie.nl.  

‘De vouchers zijn aan reizigers aangeboden omdat de reis werd geannuleerd door de 
reisorganisatie. In die situatie behouden consumenten recht op teruggave van de reissom 
omdat de dienst – de reis – niet is geleverd’, aldus Remco Kuilman, initiatiefnemer van het 
platform. Volgens hem is er geen regelgeving die aan deze vouchers een vervaltermijn van één 
jaar verbindt. ‘Dat geldt voor vouchers van vliegtickets, pakketreizen én voor vakantieparken 
en evenementen. We krijgen nu veel berichten van ongeruste consumenten, zij willen voorlopig 
niet op vakantie en halen die vervaltermijn niet. Maar ze staan juridisch gezien altijd in hun 
recht, wettelijk gezien kunnen de vouchers niet verlopen.’    

De vouchers die vallen onder de garantie van SGR moeten binnen een jaar minus één dag 
worden uitbetaald als consumenten geen gebruik willen maken van deze vouchers. Na een 
jaar worden vouchers niet meer gedekt door het SGR-fonds. Als een reisorganisatie failliet 
gaat en vouchers zijn nog niet uitbetaald, zijn consumenten hun geld kwijt. 
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Nu de lockdown in veel landen is verlengd, pleit Checkkie.nl voor verlenging van de SGR-
garantie. ‘Het mes snijdt dan aan beide kanten. Consumenten hebben de zekerheid dat zij 
hun geld terugkrijgen en de reisbranche zorgt ervoor dat er geen run komt om de vouchers te 
gelde te maken’, aldus Kuilman.   

Checkkie.nl is een initiatief van Aviclaim in samenwerking met juridisch dienstverlener DAS. 
Het platform werd afgelopen voorjaar opgericht nadat veel vluchten, vakanties, concerten en 
evenementen werden geannuleerd door de coronacrisis. ‘Zowel consumenten als bedrijven 
hebben veel vragen over deze vouchers. 'Moet ik de voucher accepteren? Hoe beheer ik de 
verschillende vouchers die ik aangeboden heb gekregen?’ We proberen antwoorden te geven 
op deze vragen.’ 

Wettelijk gezien kunnen de vouchers niet verlopen. Dat er veel vragen zijn over vouchers  blijkt 
ook uit het aantal reacties dat de Consumentenbond binnenkreeg. In drie weken tijd zijn er 
ruim 2600 meldingen binnengekomen bij het coronavakantiemeldpunt van de bond. In de 
meeste gevallen -4 op de 5 meldingen- gaat het om een klacht. De andere reacties zijn 
complimenten. De meeste klachten gaan over vluchten (1116), gevolgd door pakketreizen 
(616). Consumenten klagen het minst over accommodaties (394).  

De klachten over losse vliegtickets gaan vooral over trage terugbetaling bij annulering van de 
vlucht door de luchtvaartmaatschappij. Vooral consumenten die boekten via ticketwebsites 
zijn de dupe. Travix, het moederbedrijf van Budgetair, Cheaptickets en Vliegwinkel.nl, valt in 
het bijzonder op met 353 klachten. Hun klanten melden massaal dat zij hun geld of voucher 
niet of veel te laat ontvangen. Ook de onbereikbaarheid van de ticketwebsites is een groot 
probleem. 

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘De klachten laten duidelijk zien dat 
consumenten die rechtstreeks boeken bij een luchtvaartmaatschappij vaker en sneller hun 
geld of voucher ontvangen. We vermoeden dat airlines eerder hun eigen klanten terugbetalen 
dan dat ze bemiddelaars compenseren. We gaan hierover in gesprek met de sector en de 
betrokken toezichthouders.’ 
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Veel mensen stellen hun vakantie nog even uit en zijn bang dat hun voucher na een jaar niet 
meer geldig is. © videostill 

 

Bij de luchtvaartmaatschappijen valt het grote aantal klachten over Transavia op. 
Consumenten ergeren zich vooral aan de ruime tijd die Transavia neemt om de reissom terug 
te betalen. Bij pakketreizen gaan veel klachten over het niet kunnen inwisselen van vouchers 
voor geld. Vooral het grote aantal klachten over Corendon valt op. Consumenten krijgen bij 
deze reisaanbieder vaak nul op het rekest als ze hun voucher willen inwisselen voor geld. 
Maar wettelijk hebben ze daar recht op. De Consumentenbond deelt deze signalen met de 
Autoriteit Consument en Markt (ACM). Deze sprak Corendon hier al eerder op aan. 

Over pakketreizen komen ook veel complimenten binnen. De meesten gaan over de goede 
bereikbaarheid van de reisaanbieder en de mogelijkheid om kosteloos om te boeken. Een groot 
deel van de complimenten gaat over TUI. Al krijgt deze reisorganisatie ook veel klachten, 
voornamelijk over het niet kunnen inwisselen van een voucher voor geld. 

Ook de vakantieparken krijgen heel wat complimenten. Onder andere over terugbetaling van 
de reissom in plaats van het verstrekken van een voucher.  Bron: AD, 8 januari 2021.   

Zuid-Afrikaanse virusvariant in Nederland, mogelijk bestaat er 
ook een Amerikaanse variant’ 

De ‘Zuid-Afrikaanse mutatie’ van het coronavirus is nu ook in Nederland vastgesteld. Een 
Brabander blijkt de variant te hebben opgelopen. De persoon is op 22 december getest en nu 
blijkt dat het om de nieuwe versie van het virus gaat. De afgelopen 24 uur zijn 8169 nieuwe 
coronagevallen geregistreerd. Dat is minder dan de ruim 9700 positieve tests die het RIVM 
een dag eerder meldde, maar wel meer dan het gemiddelde van de afgelopen week, toen er per 
dag ongeveer 7700 bevestigde besmettingen bijkwamen. Ondertussen meldt een taakgroep 
van het Witte Huis het mogelijke bestaan van een Amerikaanse variant van het virus. 
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De corona-taakgroep van het Witte Huis meldt dat er in de Verenigde Staten mogelijk een 
nieuwe variant van het coronavirus rondwaart. Volgens een document dat in handen is 
van NBC News, stijgt het aantal besmettingen nu bijna twee keer zo snel als gemeten in de 
lente en zomer. ‘En dat bovenop de Britse variant die hier al rondwaart.' Ook CNN bericht over 
de mogelijk nieuwe variant van het coronavirus. 

Het coronavirus muteert. Er is ook al sprake van een Britse en Zuid-Afrikaanse variant. Beide 
zouden besmettelijker zijn dan het eerdere virus en zijn ook al in Nederland waargenomen.  

Joe Biden krijgt maandag zijn tweede dosis vaccin toegediend, dat meldt persbureau 
Reuters. De aanstaande president van de Verenigde Staten liet zich op 21 december - live op 
televisie - inenten met het coronavaccin van Pfizer. Hij riep Amerikanen daarbij op zijn 
voorbeeld te volgen. ‘Er is niets om je zorgen over te maken.’ Bron: De Stentor, 8 januari 2021.  

Staphorst coronakoploper van Nederland, meevaller in Noord- 
en Oost-Gelderland 

Afgelopen etmaal zijn 8169 nieuwe coronagevallen geregistreerd, fors minder dan gisteren 
(9737). In Oost-Nederland sprong de extreme daling in de veiligheidsregio Noord- en Oost-
Gelderland in het oog. In IJsselland en Flevoland waren de verschillen met een dag eerder niet 
erg groot. In Staphorst kwamen afgelopen 24 uur relatief de meeste besmettingen aan het 
licht in Nederland.  

Sinds de jaarwisseling is er nog geen duidelijk trend in de dagcijfers te zien van de 
veiligheidsregio's in Oost-Nederland. Vanaf 1 januari daalde het aantal nieuwe coronagevallen 
gestaag, maar begin deze week liep het aantal positieve tests juist weer op.  

Gisteren werden in Noord- en Oost-Gelderland 580 positieve tests gemeld, een piek die sinds 
de kerstdagen niet meer zo hoog lag. Die lijn werd vandaag niet doorgetrokken. Afgelopen 
etmaal kwamen liefst 44 procent minder nieuwe coronagevallen (355) aan het licht.  

In IJsselland nam het aantal positieve tests iets toe: van 314 naar 387. In Flevoland was het 
verschil minimaal (van 213 naar 212).   

De gemeente in deze regio met relatief de meeste nieuwe coronagevallen is Staphorst. Daar 
werden afgelopen etmaal 215 positieve tests per 100.000 inwoners geteld. Ook Rijssen-Holten 
(162) en Hardenberg (123) behoren, zoals wel vaker deze week, tot de gemeenten die slechts 
scoren in deze regio.    

In de afgelopen zeven dagen zijn iets meer dan 54.000 mensen positief getest, tegenover ruim 
61.000 in de week ervoor en bijna 80.000 nog een week eerder. Het aantal nieuwe 
coronagevallen vandaag - 8169 - ligt wel boven het gemiddelde van de afgelopen week, toen 
er per dag ongeveer 7700 bevestigde besmettingen bijkwamen. De stijging is volgens de 
veiligheidsregio IJsselland onder andere te verklaren door samenkomsten tijdens de 
feestdagen.  
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Het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen is voor de derde dag op rij gedaald. Ziekenhuizen 
behandelen momenteel 2636 mensen vanwege het coronavirus. Dat zijn er 120 minder dan 
gisteren, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). 

Sinds dinsdag is het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen met 246 gedaald. 
Het aantal lijkt licht over de top te zijn, zei Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute 
Zorg (LNAZ) eerder al. 

Vooral op de verpleegafdelingen daalt het aantal opgenomen patiënten. Daar liggen momenteel 
1936 coronapatiënten, een afname van 116 ten opzichte van gisteren. Het aantal 
coronapatiënten op de intensive cares daalde van 704 naar 700. 

Sinds het begin van de uitbraak in Nederland bijna een jaar geleden zijn meer dan 850.000 
mensen positief getest. Het werkelijke aantal coronagevallen ligt waarschijnlijk hoger. Van 
meer dan 12.000 mensen is bekend dat ze aan het virus zijn overleden. Bron: De Stentor, 8 
januari 2021.  
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'Hoog bezoek' voor meneer Groefsma, de bewoner van Mariposa krijgt bezoek van zijn twee 
zoons. Met de hoogwerker kunnen de mannen elkaar toch even in de ogen kijken. © Henri 
van der Beek 
 

 

Verpleeghuis in 't Harde op slot na coronagolf: zeven bewoners 
overleden 

Corona slaat hard toe in verzorgingshuizen op de Noord-Veluwe. In Mariposa in ‘t Harde zijn 
in ruim een week tijd zeven bewoners overleden aan het virus. Het aantal besmettingen is 
opgelopen tot zeventien. Ook in De Bongerd in Hattem is de situatie zorgelijk, dertien 
bewoners zijn positief getest. 

De eerste coronagolf ging aan hun deur voorbij, maar nu slaat het virus alsnog heel hard toe 
in verpleeghuizen Mariposa in ’t Harde en De Bongerd in Hattem. In ruim een week tijd zijn 
in Mariposa zeven van de ruim vijftig bewoners overleden aan covid. Woordvoerster Annet van 
der Linde van ouderenzorgorganisatie WZU waaronder Mariposa valt, spreekt van een zeer 
zorgelijke situatie. ‘Het aantal besmettingen loopt nog steeds op. We testen de bewoners 
voortdurend. Sowieso worden ze twee keer per dag getemperatuurd. Het is voor iedereen heel 
intensief en zwaar. Voor de bewoners en de medewerkers.’ Bron: De Stentor, 8 januari 2021.   

Hoop op doorstart speelparadijs Dolle Pret in Almelo, curator 
treft enorme bende aan 

ALMELO - De kans is aanzienlijk dat Dolle Pret in Almelo in de toekomst de deur weer opent. 
Want curator Wouter Weenink mikt op een doorstart van het failliete speelparadijs in Almelo. 
Al trof hij bij het inspecteren van de boedel een enorme bende aan. ‘Vijf containers vol troep 
moesten we afvoeren’. 

Zeven kandidaten hebben zich gemeld voor overname van de inventaris van Dolle Pret. Met 
de bedoeling het speelparadijs aan het Noordbroek in Almelo nieuw leven in te blazen, vertelt 



119 

 

curator Wouter Weenink. ‘Het zijn serieuze gegadigden. Ondernemers uit de horeca en 
evenementenbranche, ook van buiten de regio. Tot en met vrijdag kunnen ze een bod doen. 
Een doorstart is dus mogelijk. Het hangt van de geboden prijs af’, zegt Weenink. 

 
Kinderen konden zich achttien jaar uitleven in speelparadijs Dolle Pret. © Marieke Bakker 
DTCT 
 
Vlak voor de kerst verklaarde de rechtbank Dolle Pret failliet. Na achttien jaar moest eigenaar 
Henny ter Avest met bloedend hart er zelf de stekker uittrekken. Corona zou haar levenswerk 
fataal zijn geworden. Door de sluitingen vanwege het virus waren in 2020 de inkomsten ver 
achtergebleven. Maar ook daarvoor balanceerde het speelparadijs al aan de rand van de 
afgrond, is de curator uit jaarverslagen gebleken.  Bron: Tubantia, 8 januari 2021.  
 

7383 nieuwe besmettingen, daling zet door 

Het afgelopen etmaal zijn er 7383 nieuwe besmettingen gemeld. Ook het totaal aantal 
opgenomen Covid-patiënten in ziekenhuizen is verder gedaald. Ziekenhuizen behandelen 
2567 mensen met corona. Dat is 69 minder dan vrijdag. Verder willen onderwijsinstellingen 
en vakbonden antwoord van het kabinet op de vraag wanneer schoolpersoneel ingeënt wordt. 
Ook zij willen snel gevaccineerd worden tegen het coronavirus. Bron: De Stentor, 7 januari 
2021. 
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Afdelingshoofd IC Diederik Gommers van het Erasmus MC. © ANP  
 
 

Osterhaus en Gommers: daling positief, maar gaat te langzaam 

Dat de daling in het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames langzaam doorzet is positief, 
maar het is volgens Diederik Gommers en Ab Osterhaus nog veel te vroeg om écht positief te 
zijn. Beide deskundigen hadden gehoopt op een stevigere daling. ‘Het is een moeilijke periode. 
De waarschuwingen die we krijgen uit Engeland liegen er niet om.’ 

Tot 10.00 uur zaterdagochtend zijn er 7383 nieuwe besmettingen gemeld. Dat zijn er 764 
minder dan gisteren. Vrijdag nam het aantal ook af, met 1567. De daling zet door, maar neemt 
wel af. Ook het totaal aantal opgenomen Covid-patiënten in ziekenhuizen is verder gedaald. 
Ziekenhuizen behandelen 2567 mensen met corona. Dat is 69 minder dan vrijdag. Van hen 
liggen er 693 op de ic, een daling van 7 patiënten, en 1874 op de kliniek, 62 patiënten minder 
dan vrijdag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).  

Viroloog Ab Osterhaus is er alles behalve gerust op dat het genoeg is. ‘De daling is goed, maar 
ik maak me toch echt zorgen. De daling zou veel groter moeten zijn. Het is in elk geval veel te 
vroeg voor een ‘hoera-stemming’, en met het woord ‘versoepeling’ moeten we al helemaal 
uitkijken.’  

Als de Britse variant ook hier voet aan de grond krijgt, dan hebben we niet genoeg ziekenhuis-

bedden 

Osterhaus (viroloog) is met name bevreesd voor de beelden uit het Verenigd Koninkrijk. ‘Je 
kan de situaties in de ziekenhuizen in Ierland en Engeland niet met Nederland vergelijken, 
maar we moeten ons wel voorbereiden op de situaties die zich daar afspelen.’ De viroloog doelt 
op de Britse variant van het coronavirus, die vele malen besmettelijker lijkt te zijn.  
 
Ook in Nederland is deze variant inmiddels opgedoken. ‘We kunnen het in de ziekenhuizen 
allemaal nog maar nét aan. Als de Britse variant ook hier voet aan de grond krijgt, dan hebben 
we niet genoeg ziekenhuisbedden.’ Osterhaus las beangstigende verhalen over triage in 
Londense ziekenhuizen. ‘Als dat de voorbode is, dan hou ik mijn hart vast.’  

Ook Diederik Gommers, voorzitter van de Vereniging voor Intensive Care, is weinig positief 
over de voorzichtige daling in de cijfers. ‘Nee, het daalt gewoon niet hard genoeg. Er is sprake 
van een daling, maar écht doorzetten wil het niet. Het riskante is, en daarom is dit een 
moeilijke periode, dat de waarschuwingen die we krijgen uit Engeland er niet om liegen. De 
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mensen daar zeggen: ‘je weet niet wat er op je af komt’. Dat soort berichten kregen we in 
februari ook van onze collega’s uit Italië.’  

Hoewel de Britse variant nog niet dominant is in ons land, wil dat niet zeggen dat dit niet kan 
gebeuren. ‘Misschien heeft dat te maken met het feit dat we al een tijdje in de lockdown zitten. 
Daarom is het ook belangrijk dat we het nog even volhouden.’ 

Hoogstwaarschijnlijk maakt premier Rutte komende week bekend dat de lockdown nog langer 
zal duren (‘dat is echt een besluit van het kabinet’). De maatregelen nu versoepelen zou 
onverstandig zijn, meent Gommers. ‘We kunnen in de ziekenhuizen gewoon weinig hebben. 
Als er sprake is van exponentiële groei lopen die bedden zo vol. En het ziekenhuispersoneel 
loopt echt op het tandvlees. Ja, iedereen in de samenleving doet dat. Ook de mensen met een 
eigen bedrijf. Ik begrijp goed dat zij zeggen: gooi de boel open, we hebben toch minder 
besmettingen. Maar helaas zitten we qua besmettingen en het aantal mensen in het 
ziekenhuis nog op een veel te hoog niveau.’ Bron: De Stentor, 9 januari 2021. 

Relinde Weil moest middenin de coronacrisis haar Sint Jansdal 
dichtgooien: ‘We schrokken ons rot van wat we zagen’ 

Het had het jaar van de waarheid moeten worden. Dit had het jaar moeten worden waarin ze 
aan Flevoland hadden kunnen laten zien dat ze er voor ze waren. Relinde Weil (52), is nu vier 
en een half jaar bestuurder en directeur van ziekenhuis Sint Jansdal. Ze moest eerst het 
failliete ziekenhuis MC Zuiderzee doorstarten en kreeg daarna ook nog twee zware 
coronagolven over zich heen. Het was een jaar van grote ups en diepe downs.  

‘Het is moeilijk, maar het went. Raar hè?’ Relinde Weil kijkt bedenkelijk via de videoverbinding 
de camera in.  ‘Als je mij een jaar geleden had gezegd dat we het ziekenhuis een nacht dicht 
zouden moeten doen, had ik dat niet geloofd. Dat we al twee keer zoveel reguliere zorg hebben 
afgeschaald. Nu doen we het. Dat zouden we tot voor kort een schande hebben gevonden. Dat 
we zo ver zijn gekomen, in dit beschaafde land.’  

Net voor de jaarwisseling stonden de cameraploegen voor het Sint Jansdal, het eerste 
ziekenhuis in Nederland dat de deuren voor nieuwe patiënten moest sluiten. Het was een 
absoluut noodkreet, want op dat moment stroomde de spoedeisende hulp alweer vol met 
Covid-patiënten. Er zijn acht IC bedden, een negende ‘crash-bed’, en die lagen allemaal vol, 
net als de kliniek. Die lockdown had gewoon veel eerder gemoeten, vindt Weil.  Bron: De 
Stentor, 9 januari 2021. 

Meeste ziekenhuizen inmiddels zonder vaccins, zo'n 30.000 
medewerkers ingeënt tegen corona 

Sinds de vaccinaties voor zorgpersoneel begonnen, zijn 30.000 medewerkers ingeënt. 
Inmiddels zijn de vaccins in de meeste ziekenhuizen op. 

Dat meldt het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ). Maandag komt er wel een nieuwe zending 
vaccins. Die zullen tot en met vrijdag houdbaar zijn. ‘De komende week zullen de laatste 
medewerkers hun eerste vaccin krijgen.’ 

De zorg heeft in Nederland geprobeerd om geen vaccins te verspillen. Dat is gelukt. 
‘Ziekenhuizen lieten de vaccins gereedmaken door apothekersassistenten of andere getrainde 
medewerkers. Zo werd gewaarborgd dat er 6 in plaats van 5 doses uit een flacon gehaald 
konden worden.’ 
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‘Daarbij hebben ziekenhuizen flacons die over waren, niet gebruikt voor de zogenoemde 
tweede schil zorgmedewerkers, maar doorgestuurd naar ziekenhuizen waar een tekort 
bestond. Gezien de schaarste aan vaccins wordt steeds zorgvuldig gekeken welke 
medewerkers uit de acute zorg wel en welke niet in aanmerking komen. Dat zijn op de eerste 
plaats de IC-verpleegkundigen en de vaste verpleegkundigen op de COVID-afdeling.’ Bron: 
Dagblad van het Noorden, 9 januari 2021.  

 

Mensen dragen een mondkapje op het Spuiplein in Bunschoten. © Rodney Kersten 

 
Corona eist zware tol in 's lands grootste brandhaard 
Bunschoten: ‘Nog nooit zó veel begrafenissen gehad’ 

De Bunschoter uitvaartverzorger Roelof van Asselt stond nog nooit zo vaak bij een geopend 
graf als in december. Al wekenlang domineert zijn dorp de coronalijsten met het relatief 
hoogste aantal besmettingen. Ook de oversterfte is ongekend hoog. Bijna iedereen kent wel 
iemand die aan het coronavirus is overleden. 

Van Asselt, al elf jaar uitvaartondernemer in het dorp, spreekt van een bizarre periode. 
Normaal zijn er aan het einde van het jaar al veel overlijdens, maar zo druk als in december 
had hij het nog nooit. ‘In mijn werk ben je natuurlijk wel wat gewend, maar elke dag aan het 
graf staan, doet op emotioneel vlak ook wat met mij. Het is veelzeggend dat ik veel berichtjes 
kreeg van dorpsgenoten die mij sterkte wensten. Een periode met zóveel overlijdens maak je 
ook als begrafenisondernemer liever niet mee.’  Bron: AD, 9 januari 2021.  
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Een mondkapjescontrole bij de winkel Delicious Store in Eindhoven liep vrijdagmiddag uit de 
hand. Twee agenten raakten gewond. © Redactie Zuid  
 
 

Verbijstering om uit de hand gelopen mondkapjescontrole in 
winkel, burgemeester grijpt in 
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Een controle op mondkapjes bij delicatessenwinkel Delicious Store aan de Kleine Berg in 
Eindhoven is gistermiddag totaal uit de hand gelopen. Twee politiemedewerkers raakten 
gewond. Er zijn drie aanhoudingen verricht: twee mannen en een vrouw. Tegen één van hen 
is aangifte gedaan van poging tot doodslag. Burgemeester Jorritsma reageert verbijsterd. De 
winkel is op last van de gemeente gesloten. 

BOA's van de gemeente Eindhoven controleerden bij de winkel in het Eindhovense centrum 
of het personeel mondkapjes droeg. Dat bleek niet het geval te zijn. Volgens de politie werkten 
de medewerkers ook niet mee aan de controle.  

Daarop schakelden de handhavers de politie in. Die vorderde de eigenaar om mee te werken, 
maar hij bleef dat weigeren. Agenten hielden hem aan. Omdat hij zich hevig verzette moest 
geweld worden gebruikt. ‘Een 59-jarige medewerker probeerde de aanhouding te voorkomen 
en hij nam een van de politiemensen in een stevige wurggreep’, zegt de politie. De agent liep 
‘stevige spierkneuzingen in zijn nek’ op. 

De 59-jarige man schopte een andere agente ‘met kracht tegen haar been’. ‘Ook een derde, 
47-jarige, medewerkster van de winkel verleende geen medewerking aan de controle van haar 
identiteit. Uiteindelijk wisten de agenten en de handhavers samen de mannen en de vrouw 
onder controle te krijgen en aan te houden.’ 

De aangehouden verdachten zijn naar het bureau gebracht. Na verhoor zijn de eigenaar en de 
medewerkster (47) 's avonds vrijgelaten. Tegen de 59-jarige man is aangifte gedaan van poging 
tot doodslag en mishandeling. Hij zit nog vast. Burgemeester Jorritsma heeft verontwaardigd 
gereageerd. ‘Dit is te gek voor woorden, een grens is overschreden.’ 

Een vierde winkelmedewerker is alleen bekeurd voor het niet naleven van de 
mondkapjesplicht. Hij speelde geen rol bij het incident. Bron: AD, 9 januari 2021.   

 

Hoe gezin met acht pleegkinderen quarantaine overleeft: ‘Wat 
doen kippen als ze opgehokt zitten? Pikken’ 

Alsof het niet al zwaar genoeg was om met acht pleegkinderen in één huis te wonen, moest 
het gezin Van der Steen onlangs ook nog in korte tijd twee keer in quarantaine. ’s-
Gravenzander Willem van der Steen en zijn vrouw Monique hebben nog nooit zo weinig energie 
gehad als nu. Het is loodzwaar. ‘Wat doen kippen als ze opgehokt zitten? Die gaan pikken. 
Dat doen kinderen ook.’   
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Gezinshuis Mi Casa su Casa met alle aangeschafte laptops aan het begin van de coronatijd. © 
Thierry Schut 
 
‘Het zijn barre tijden’, begint Willem van der Steen van gezinshuis ‘Mi Casa, Su Casa’.  ‘Net 
als in de eerste lockdown zitten we in de weken van de wegvallende structuur. Dit terwijl 
iedereen hier baat heeft bij zo veel mogelijk regelmaat.’ Bron, AD, 9 januari 2021.  
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Op Eindhoven Airport het vliegtuig naar Tenerife pakken? 
Omdat het moet of 'gewoon' omdat het kan 

Wat drijft die reiziger, die op pad gaat terwijl het coronavirus heel Europa in zijn greep heeft? 
Wie pakt er op Eindhoven Airport nu dat vliegtuig naar een zonbestemming? De redenen om 
de extra tests en andere beperkende regels te trotseren zijn uiteenlopend: van een 
‘welverdiende’ vakantie tot een zieke moeder.  

Op het vernieuwde voorplein voor de centrale ingang, waar normaal het oorverdovende geluid 
van rolkoffertjes overheerst, is het nu vooral stil. Eindhoven Airport ligt er wat verweesd bij 
op zaterdagmorgen om 08.00 uur. Maar langzaamaan komen die tientallen reizigers, die de 
strenge coronamaatregelen op de koop toenemen,  toch opdagen. De grote hal is dan nog 
vervreemdend leeg, ook omdat alleen reizigers worden toegelaten. Bron: AD, 9 januari 2021.   
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Uitgestorven winkelstraat in het centrum van Amsterdam. © ANP/Robin van Lonkhuijsen 
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Kwart winkels in gevaar: ‘Wie gaat die winterjassen nog 
kopen?’ 

Januari is traditioneel uitverkoopmaand in de kleding- en schoenenwinkels, maar zonder 
klanten in de winkels dreigen de voorraden dit jaar een - fatale - strop te worden. Een 
uitverkoop met ongekende kortingen staat op stapel om te redden wat er valt te redden. ‘In 
het slechtste geval gaat een kwart van de winkels failliet.’ Etalagepoppen die nog kerstkleding 
dragen. Lege winkelstraten. Hoe lang nog? Geen winkelier die nog denkt dat de lockdown 19 
januari wordt beëindigd. Dat wordt op zijn vroegst februari, is de vrees, en februari is veruit 
de slechtste maand voor de kledingbranche. Bron: AD, 9 januari 2021.   
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Boeing 737-500 met tweeënzestig passagiers in zee gestort in 
Indonesië  

 

De Indonesische marine heeft inmiddels wrakstukken van het toestel gevonden. Het lot van 
de mensen aan boord is vooralsnog onduidelijk. Foto: Antara Foto/Jessica Helena Wuysang 
via Reuters 

Een Boeing 737-500 van de Indonesische luchtvaartmaatschappij Sriwijaya Air is kort na het 
opstijgen in Jakarta in zee gestort. De vijftig passagiers en twaalf bemanningsleden zijn 
vermist, meldt persbureau Reuters. 

Alle mensen aan boord komen uit Indonesië. De Indonesische marine heeft inmiddels 
wrakstukken van het toestel gevonden. Het lot van de mensen aan boord is vooralsnog 
onduidelijk. Vanwege hevige regen was het vertrek van de vlucht een half uur uitgesteld. 

Volgens Sriwijaya Air was het toestel in goede staat toen het vertrok. Het is onduidelijk wat 
de crash veroorzaakte, en het kan maanden duren voordat hier meer duidelijkheid over komt. 
De Boeing 737-500 is een model van bijna 27 jaar oud, dat dus is ontwikkeld ver voordat de 
problemen met de 737 MAX ontstonden. 

Alle mensen aan boord komen uit Indonesië. De Indonesische marine heeft inmiddels 
wrakstukken van het toestel gevonden. Het lot van de mensen aan boord is vooralsnog 
onduidelijk. Vanwege hevige regen was het vertrek van de vlucht een half uur uitgesteld. 

Volgens Sriwijaya Air was het toestel in goede staat toen het vertrok. Het is onduidelijk wat 
de crash veroorzaakte, en het kan maanden duren voordat hier meer duidelijkheid over komt. 
De Boeing 737-500 is een model van bijna 27 jaar oud, dat dus is ontwikkeld ver voordat de 
problemen met de 737 MAX ontstonden. Bron: Het Financieele Dagblad, 9 januari 2021. 
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Sneeuw en ongekende kou in Spanje 
 

 
Spanje wordt geteisterd door ongekende sneeuwval en temperaturen tot wel -35 graden. Het 
leger is ingezet om gestrande automobilisten te helpen en vluchten van en naar Madrid zijn 
geannuleerd. Er zijn al vier doden te betreuren. De ongekende sneeuwval zorgt ook voor veel 
pret en ongekende taferelen: skiënde Spanjaarden door Madrid. ‘Dit hebben we nog nooit 
meegemaakt.’ Bron: RTL nieuws, 9 januari 2021.  
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Sneeuwstorm teistert Spanje: vier doden, honderden wegen 
onbegaanbaar, vluchten geannuleerd 

Vanwege de hevige sneeuwval is in zes Spaanse provincies code rood afgekondigd. Op ruim 
vierhonderd wegen zijn tientallen automobilisten gestrand. Vluchten van en naar de Spaanse 
hoofdstad zijn geannuleerd. Volgens het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken zijn 
zeker vier mensen om het leven gekomen als gevolg van storm Filomena, die naast sneeuw en 
lage temperaturen ook rukwinden en regen veroorzaakt.  

Het eerste slachtoffer was een 30-jarige dakloze die dood werd aangetroffen in een deurportaal 
in Calatayud (Zaragoza). De andere twee doden zijn een man en vrouw uit Mijas (Málaga). Het 
echtpaar kwam zaterdagmorgen vroeg vast te zitten met hun auto bij de rivier Fuengirola, 
waarna het voertuig werd weggespoeld.  

Van de 421 wegen met honderden gestrande automobilisten als gevolg van de zware 
sneeuwval in Spanje zijn er 60 afgesloten, meldt El País. Het gaat om zowel hoofd- als 
secundaire wegen en zelfs delen van de ringweg M-30 en M-40 in Madrid zijn dicht. De 
regering van de autonome regio Madrid heeft een militaire urgentie-eenheid (UME) gevraagd 
te helpen bij de hulpverlening. 

De internationale luchthaven Adolfo Suárez Madrid-Barajas blijft zaterdag gesloten, aldus de 
autoriteiten. De spoorwegen hebben alle treinverbindingen van en naar Madrid gestaakt, 
melden Spaanse media die schatten dat het er in tientallen jaren niet zo veel gesneeuwd heeft.   

Twee daklozen zijn doorgevroren, een in het noordoosten van het land, de ander in Madrid. In 
het zuiden, bij Malaga, kwamen een man en een vrouw om het leven toen ze vast waren komen 
te zitten in hun auto en een rivier buiten haar oevers trad. Eerder spraken de autoriteiten 
over twee doden. 

 
 

Gran Via Avenue in Madrid. © EPA 
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Verlenging lockdown ligt op tafel tijdens Catshuisberaad 

Waarschijnlijk wordt de lockdown verlengd. Een verlenging van een week of twee ligt voor de 
hand, zeggen ingewijden. Aanscherping van de maatregelen wordt ook niet uitgesloten. De 
besmettingscijfers zijn nog steeds veel te hoog, zei premier Mark Rutte vrijdag nog. Wel lijkt 
het aantal ziekenhuis- en ic-opnames wat af te vlakken. Ook in andere landen zoals Duitsland 
is de lockdown verlengd.  

Waarschijnlijk wordt de lockdown verlengd. Een verlenging van een week of twee ligt dan voor 
de hand, zeggen ingewijden. Aanscherping van de maatregelen wordt ook niet uitgesloten. De 
besmettingscijfers zijn nog steeds veel te hoog, zei premier Mark Rutte vrijdag nog. Wel lijkt 
het aantal ziekenhuis- en ic-opnames wat af te vlakken. Ook in andere landen zoals Duitsland 
is de lockdown verlengd. 

Rutte en coronaminister Hugo De Jonge kondigden medio december een strenge lockdown 
voor vier weken af. Niet-essentiële winkels gingen dicht, scholen moesten hun deuren sluiten 
en online les geven en mensen werden opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken. 
 
Het kabinet maakt dinsdagavond op een persconferentie bekend hoe het na 19 januari verder 
gaat. Bron: De Stentor, 10 januari 2021.  
 
 
 
 

 
 
 



134 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

België en corona 
 

In België zijn nu meer dan 20.000 mensen aan het coronavirus overleden. Dat blijkt uit de 
recentste cijfers van Sciensano. Het gezondheidsinstituut rapporteert ook opnieuw een 
stijging van het aantal besmettingen. 

De teller van het aantal coronadoden staat nu op 20.038, zaterdag waren dat er nog 19.992. 
Het gemiddelde aantal nieuwe overlijdens per dag daalt wel: in de periode van 31 december 
tot en met 6 januari stierven dagelijks gemiddeld 58 mensen door het virus, 15,1 procent 
minder dan in de voorgaande periode van zeven dagen. 

Het gemiddelde aantal bevestigde coronabesmettingen per dag zit wel in stijgende lijn. In 
dezelfde meetperiode waren er dagelijks gemiddeld 1.777 gevallen. Dat zijn er 11 procent meer 
dan gemiddeld in de afgelopen zeven dagen. Er wordt nu wel veel meer getest. Wie terugkeert 
uit een rode zone in het buitenland moet zich laten testen.  Bron: De Stentor, 10 januari 2021. 
 

Denemarken en corona 

In Denemarken zijn zaterdag tijdens betogingen tegen coronamaatregelen negen mensen 
opgepakt. Dat melden de politie en Deense media. 
Enkele honderden betogers kwamen bij elkaar de hoofdstad Kopenhagen, in Aalborg waren 
het er enkele tientallen. De betogingen waren georganiseerd door een groep die zichzelf 'Men 
in Black' noemt, om te protesteren tegen de restricties die de regering heeft ingevoerd om de 
verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. 
In Kopenhagen kwam raakten betogers, die vuurwerk afstaken en met flessen gooiden, en 
politieagenten slaags met elkaar. De politie pakte hier vier mensen op. In Aalborg werden vijf 
mensen gearresteerd, ook omdat ze vuurwerk afschoten. 
De Deense regering kondigde dinsdag strengere maatregelen aan. Ze vraagt de bevolking om 
sociale contacten te vermijden. Het is voortaan verboden om met meer dan vijf mensen 



135 

 

samen te komen, zowel binnen als buiten. Denemarken vraagt nu ook om niet één maar 
twee meter afstand te houden van anderen. Bron: De Stentor, 10 januari 3032.  

Frankrijk en corona 

De Franse regering heeft in acht departementen de avondklok vervroegd van 20.00 naar 
18.00 uur vanwege de dreiging die uitgaat van meer besmettelijke varianten van het 
coronavirus. Het gaat onder meer om Bouches-du-Rhône waarin Marseille ligt. De maatregel 
gaat zondag in. In dit Franse departement werden het afgelopen etmaal 21 gevallen van de 
Britse variant aangetroffen. 

In vijftien andere departementen, vooral in het oosten van het land, geldt de strengere 
maatregel al een week. In de rest van Frankrijk blijft de avondklok vanaf 20.00 uur van kracht. 

De regering van Monaco heeft het ingaan van het uitgaansverbod van 20.00 naar 19.00 uur 
gebracht. Ook gaan 's avonds de restaurants dicht en mogen niet-bewoners zonder een 
noodzakelijke reden het gebied niet meer in. 

In Frankrijk zijn het afgelopen etmaal 20.177 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld. Sinds 
het begin van de pandemie staat het aantal geregistreerde gevallen op 2.767.312. Het 
afgelopen etmaal stierven nog eens 171 Fransen aan de gevolgen van hun besmetting. Het 
totale aantal coronadoden staat op 67.599. Bron: De Stentor, 10 januari 2021. 

Engeland en corona  

In het Verenigd Koninkrijk zijn het afgelopen etmaal bijna 60.000 besmettingen met het 
coronavirus vastgesteld, zo blijkt uit de nieuwste cijfers die door de Britse overheid naar 
buiten zijn gebracht. Daarmee zijn er sinds het begin van de pandemie al meer dan drie 
miljoen inwoners positief getest op het longvirus. 

Het aantal geregistreerde coronadoden steeg de afgelopen 24 uur met 1035 gevallen en komt 
daarmee boven de 80.000. Tot nu toe zijn 80.868 Britten gestorven na besmetting met het 
virus. Vrijdag overleden nog 1325 mensen aan Covid-19, dat was een record. 

Engeland en Schotland besloten eerder deze week tot een strenge lockdown. Premier Boris 
Johnson sluit niet uit dat die tot ver in maart zal duren. Het land heeft vergeleken met EU-
landen wel een voorsprong bij het vaccineren van inwoners. Johnson heeft daar zijn hoop op 
gevestigd. Bron: De Stentor, 10 januari 2021. 

Iran en corona 

Twitter heeft een bericht van de Iraanse geestelijk leider Ali Khamenei over 'volledig 
onbetrouwbare Amerikaanse en Britse vaccins' tegen het coronavirus verwijderd. De 
berichtendienst heeft in plaats daarvan een boodschap geplaatst dat de tweet ‘niet langer 
beschikbaar is omdat de regels van Twitter zijn overtreden’. 

Een woordvoerder namens Twitter voegde daar later aan toe dat het vooral gaat om 'ons beleid 
aangaande het verspreiden van misleidende informatie over Covid-19'. Khamenei kan pas 
weer gebruikmaken van zijn account op het Amerikaanse sociale netwerk als hij het bericht 
ook zelf heeft verwijderd. 

Iraniërs kunnen geen gebruikmaken van de coronavaccins van Pfizer, Moderna en 
AstraZeneca, meldde ayatollah Ali Khamenei vrijdag. De machtigste man van Iran zei dat 
Amerikaanse en Britse vaccins niet geïmporteerd mogen worden. Het is volgens hem 'niet uit 
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te sluiten dat zij andere landen willen besmetten'. Ook de Franse vaccins zijn in zijn ogen 
onbetrouwbaar, ‘gegeven onze ervaring met Franse bloedproducten die met hiv besmet waren’. 

‘Ik heb dit aan regeringsmedewerkers meegedeeld en ik zeg het nu in het openbaar’, zei 
Khamenei over het importverbod tijdens een televisietoespraak. Khamenei prees de inzet van 
zijn land om eigen vaccins te ontwikkelen. Bron: De Stentor, 10 januari 2021. 

 

 
Een patiënt wordt het Royal London-ziekenhuis binnen gereden. De Britse zorg is onder hoge 
druk komen te staan door het groeiende aantal coronapatiënten. © EPA  
 

 
Coronavirus raast met noodgang door Groot-Brittannië: artsen 
beslissen over leven en dood 

Het coronavirus raast zo hard door Groot-Brittannië, dat artsen in overvolle 
ziekenhuizen steeds vaker over leven en dood moeten beslissen door een chronisch gebrek 
aan bedden. 

 ‘Weer speel ik voor God met mensenlevens’, schrijft een arts in opleiding in zijn dagboek voor 
een Britse zondagskrant. In zijn ziekenhuis in Noord-Engeland zijn alle bedden bezet. 
Naburige hospitalen kunnen patiënten overnemen, maar daar kleeft een probleem aan. Het 
merendeel kan de rit per ambulance niet aan. ‘Ik moet bepalen wie onderweg niet gaat 
overlijden’, stelt de anonieme hulpverlener. Bron: AD, 10 januari 2021.    
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Huisarts in opleiding Sebastiaan Dorst luistert naar de longen van Ellen Gaertman. Ze is een 
van de coronapatiënten die eerder vanuit het ziekenhuis naar huis mocht onder controle van 
haar huisarts. © Arie Kievit  
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Ellen ziekt thuis uit van corona in plaats van in het 
ziekenhuis: ‘Niet veel patiënten zijn er geschikt voor’ 

Met zuurstofslangetjes in haar neus heeft Ellen Gaertman (66) uit Goudswaard in haar eigen 
huis uitgeziekt. Ze is niet de enige: sinds kort knappen sommige coronapatiënten uit het 
ziekenhuis onder begeleiding van hun huisarts thuis op, zodat bedden eerder vrijkomen. Toch 
blijven de aantallen achter. Helpt het wel? 

‘Dit is dus mijn zuurstoftank’, wijst Gaertman (66). Uit haar neus lopen slangetjes richting de 
gang, waar ze het apparaat vanwege het constante bromgeluid heeft neergezet. In de keuken 
van haar huis schenkt ze een kop thee in. ‘Ik wacht nog even met praten hoor. Ik heb nul 
conditie.’ Bron: AD, 10 januari 2021.  

 
Het interieur van de oude bioscoop. © Politie Zeeland 
 

Politie beëindigt illegaal feest met vijftig jongeren in gammele 
bioscoop vol duivenpoep: ‘Levensgevaarlijk’ 

De politie heeft vannacht een illegaal feest in een oude, gammele bioscoop in het Zeeuwse 
vestingstadje Hulst beëindigd. Het was nog gevaarlijk: het gebouw last heeft van houtrot en 
de vloeren zijn glad door duivenpoep.  

Er waren ongeveer vijftig mensen aanwezig en er ontstonden ‘levensgevaarlijke situaties’, laat 
de politie weten.   

De politie kwam het illegale festijn op het spoor na een klacht over geluidsoverlast. Dat was 
een eindje na middernacht. Agenten klopten aan bij de oude bioscoop, maar de deur werd 
niet opengedaan. Dat lieten ze zich niet op zich zitten.  Nadat de agenten een van de deuren 
open hadden gebroken, sloeg de groep feestvierders bij het zien van de uniformen op de vlucht. 
Dat was nog link ook, door de staat van het gebouw.  

Aangezien het oude gebouw onder andere last heeft van houtrot en gladde vloeren vanwege 
duivenpoep, kon het wegrennen erg gevaarlijk zijn. Vluchten via voormalige nooddeuren was 
bovendien nog gevaarlijk ook, ‘dan kun je zes meter naar beneden vallen’, laat de politie weten. 
De Zeeuwse agenten lieten daarom de jongeren het pand via een veiliger route verlaten, hun 
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gegevens werden genoteerd. Voor alle zekerheid doorzochten ze de oude bioscoop en dat was 
niet voor niets: een aantal had zich verstopt.  Over het algemeen ging het om mensen van 20 
tot 30 jaar oud, afkomstig uit Hulst en Terneuzen. Ondanks de pogingen van de politie om 
alle jongeren veilig naar buiten te laten komen, meldden omwonenden dat ze ook mensen over 
de daken zagen wegvluchten. ‘Levensgevaarlijk.’ 

Een statief, geluidsboxen en een mengpaneel werden in beslag genomen door de politie. Ook 
spullen uit een auto die bij het pand geparkeerd stond werden in beslag genomen. Aan de 
gemeente Hulst is gevraagd om het pand te sluiten. De politie gaat in overleg met de gemeente 
om te zien of er nog andere maatregelen getroffen moeten worden. Bron: De Stentor, 10 januari 
2021. 

 

 
Student Max Willink werkt als vrijwilliger op de corona-mediumcare afdeling in het Slingeland 
ziekenhuis in Doetinchem. © Jan Ruland van den Brink  
 

Deze studenten hebben door corona een bijzonder bijbaantje: 
‘Verloor werk in horeca en ging aan de slag als escort’ 

Een bijbaan als high class escort, kistdrager in de uitvaartbranche of vrijwilligerswerk op de 
corona-afdeling in een ziekenhuis. Bijbaantjes in de horeca of in de evenementensector zitten 
er voor studenten voorlopig niet in. De studenten die toch aan de slag willen, maken dit jaar 
bijzondere keuzes.  

 

Max Willink (25) – Vrijwilliger in de zorg 

Na een zware mantelzorgperiode liep Max Willink uit Doetinchem PTSS op. Hij heeft daarom 
tijdelijk zijn studie verpleegkunde stilgelegd. Naast het volgen van therapie werkt Willink niet 
alleen in een teststraat van de GGD, maar staat hij ook als Rode Kruis-vrijwilliger op de 
corona-afdeling van het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem, waar hij bezoekers van 
patiënten opvangt. 
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In behandeling voor PTSS. Is zo’n ziekenhuis dan wel een prettige omgeving?  ‘Dat is iets wat 
ik wel vaker hoor. ‘Moet je niet juist een beetje uit die zorghoek?’, wordt me dan gevraagd. 
Tuurlijk: ik heb wel eens moeilijke dagen, maar dat komt denk ik niet door het werk, maar 
door de persoonlijke klachten die ik heb. Ik haal juist héél veel voldoening uit mijn werk voor 
het Rode Kruis hier in het ziekenhuis.’ 

Als ik corona heb of de klant heeft het virus, kun je er vrij zeker van zijn dat het wordt 

overgedragen. Natuurlijk neem je als escort veel hygiënemaatregelen, maar je zoent natuurlijk 

ook met elkaar. 

 

High class escort Julia 

‘Ik vind het werk in de zorg fijn. Het geeft me ook een goed gevoel. Dat is ergens misschien 
egoïstisch, maar ik vind het fijn iets te doen voor anderen. Misschien doe ik als vrijwilliger wat 
minder belangrijk werk dan als zorgmedewerker, maar ik zeg altijd: de kok is ook belangrijk 
in het systeem. Zolang je mensen kunt helpen, maakt het niet uit hoe.’ 

Wat houden u werkzaamheden precies in? ‘Ik ontvang bezoekers die voor hun familie hier op 
de corona-afdeling komen. Vervolgens neem ik ze mee naar de sluis: het gedeelte tussen de 
schone en besmette afdeling waar bezoekers zich moeten omkleden. Ik begeleid ze met het 
aandoen van de beschermende kleding.’ 

‘Voordat ze de afdeling op mogen, laat ik nog zien welke handelingen ze moeten uitvoeren na 
hun bezoek. Tegenover de omkleedruimte bevindt zich een kleine kamer waar alle materialen 
achtergelaten worden. Daar leg ik uit hoe en waar zij hun gebruikte beschermende kleding na 
het bezoek aan de corona-afdeling moeten weggooien.’ 

Alleen wanneer de overledene heel zwaar is, dragen we de kist nog met extra mensen. Zo had 
ik laatst iemand die 130 kilo woog 

Kistdrager Niels 

Hoe ziet het contact met bezoekers er verder uit? ‘Meestal maak ik even een praatje. Ik vraag 
bijvoorbeeld hoe het met ze gaat en voor wie ze komen. Ik tast dan even af of ze het fijn vinden 
om te praten of juist niet. Soms zijn het bezoekers die vaker zijn geweest en dus weten wat ze 
moeten doen, maar soms komen ze voor het eerst en dan is het belangrijk dat ze goed weten 
wat ze moeten doen zodat ze rustig de afdeling opgaan.’ Bron: De Stentor, 10 januari 2021.  
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Ouderencentrum de Mantel in Voorburg waar de 87-jarige Cees tijdens de lockdown steeds 
bozer werd om zijn opsluiting om corona. © Daniella van Bergen 

 

Cees (87) sprong van negen hoog uit angst voor nieuwe 
lockdown: ‘Het is een gevangenis’ 

Nabestaanden van de 87-jarige Cees hebben vanwege zijn zelfmoord vragen neergelegd bij 
ouderencentrum de Mantel in Voorburg vanwege een rigide bezoekverbod in de eerste 
lockdown, eenzame opsluiting, geestelijke verwaarlozing en onzorgvuldige communicatie van 
corona-maatregelen.  
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Cees zei tijdens de lockdown dat hij wegkwijnde en hij vond dat hij tijdens de coronacrisis 
maandenlang in een gevangenis zat. ‘ Ik zie niemand meer.’ Uit angst voor een nieuwe 
quarantaine of tweede lockdown koos hij zelf voor de dood. Op 13 september sprong Cees van 
zijn balkon, negen hoog. Getuigen zeggen dat er een enorm kabaal was. Daarna was er stilte.  
 
De Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd onderzoekt het incident. Zorgcentrum De Mantel 
leeft mee met de nabestaanden en zegt zich beslist niet te herkennen in de verwijten van de 
familie.  
 
Nu is Cees toch dood. En niet door corona, maar uit angst voor een nieuwe lockdown.  Bron: 
AD, 11 januari 2021.    

 

 

 

 

Kabinet: jongeren gaan toch voor ouderen bij acuut tekort aan 
IC-bedden 

Jongeren gaan uiteindelijk voor ouderen bij een acuut tekort aan bedden op de intensive care. 
Artsen mogen bij ‘code zwart’ toch vasthouden aan het generatiecriterium. De regering dreigde 
eerst nog met een spoedwet om leeftijd als selectiefactor te blokkeren, maar zwicht na kritiek 
van medici en de Tweede Kamer.  

Dat heeft minister Tamara van Ark (Medische Zorg, VVD) laten weten aan de Tweede 
Kamer. Een meerderheid van de Kamer sprak zich vorige week tijdens het debat over de 
coronacrisis al uit tegen het plan van het kabinet. 

Artsenorganisaties hadden na maanden overleg en consultatierondes - onder meer met 
ouderenbonden - een draaiboek gemaakt voor de crisisfase ‘code zwart’, die geldt in het geval 
dat ziekenhuizen overlopen en er dus een schreeuwend tekort aan IC-bedden ontstaat. In het 
uiterste geval kan leeftijd dan een criterium zijn om een bed toe te wijzen, als het onderscheid 
niet op medische gronden kan worden gemaakt, vinden artsen. ‘Overigens is het zover nog 
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niet: momenteel daalt het totaal aantal opgenomen coronapatiënten’, zegt Ernst Kuipers, 
voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. En dat aantal gaat naar verwachting de 
komende weken nog verder omlaag. 

Het draaiboek is nu wel alvast gemaakt volgens het principe dat iedereen evenveel kans moet 
krijgen op ‘een eerlijk deel’ van het leven. Daarom gaan jongere generaties uiteindelijk voor 
ouderen. Maar het kabinet  wilde daar dus niet aan en kondigde vorige week een wetsvoorstel 
aan om het onderscheid op basis van generaties te voorkomen. Als de medische afwegingen - 
andere ziektes, overlevingskans - uitgeput zijn, moet er maar meteen geloot worden, stelde de 
regering. Elk leven is gelijkwaardig, zei minister Tamara van Ark (Medische Zorg, VVD), 
leeftijdsdiscriminatie moet dus voorkomen worden.   

Maar de Tweede Kamer schaarde zich in meerderheid toch achter het draaiboek van de 
experts. Die stellen dat het nu gekozen criterium geen discriminatie is, maar uitgaat van een 
ander principe, namelijk dat ieder een vergelijkbaar deel van het leven moet kunnen genieten.  

Het kabinet schrijft nu dat er ‘naast het draagvlak onder de zorgverleners zelf en een aantal 
ouderenorganisaties, ook een brede politieke steun bestaat voor het gebruik van 
leeftijdscohorten als selectiecriterium.’ En daarmee heeft het draaiboek het zo nodige brede 
draagvlak bij professionals, betrokkenen als ouderenbonden en in het parlement, schrijft Van 
Ark: ‘Juist die brede maatschappelijke en politieke steun voor zorgverleners bij het maken 
van dergelijke ontzettend moeilijke keuzes is voor de standpuntbepaling van het kabinet van 
essentieel belang.’ Het plan voor de spoedwet verdwijnt daarmee in de prullenbak.  Bron: AD, 
11 januari 2021.   
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Wierdense winkeliers gaan creatief om met lockdown 
 

 

Window shopping bij So Me Mode in Wierden.  
 
WIERDEN – Je eigen bedrijf sluiten, omdat de overheid daar maatregelen toe neemt. Dat is 
wel het laatste waar je als gedreven ondernemer op zit te wachten. Zeker nu de gevolgen van 
de corona-beperkingen en daarbij de noodgedwongen lockdown langzaam maar zeker z'n tol 
beginnen te eisen. Reserves raken uitgeput, ondernemers hebben het water aan de lippen 
staan. Het gros van winkels moet voorlopig nog gesloten blijven, meent de overheid. Zo veel is 
inmiddels wel duidelijk. 

Stil zitten en niks doen past niet bij goed ondernemerschap en zodoende ontstaan er creatieve 
uitspattingen, om toch maar iets van inkomen te genereren. Bij de horeca zien we al lange tijd 
het afhalen en bezorgen om het bloeden iets te stelpen. Kledingzaak So Me Mode, op de hoek 
van de Nijverdalsestraat en de Marktstraat in Wierden, heeft het 'window shoppen' gelanceerd, 
ongetwijfeld na goed en succesvol voorbeeld van Home Sweet Home in december. Klanten 
kunnen in de etalage een kledingstuk bekijken en al dan niet via WhatsApp of telefoon een 
bestelling doorgeven. Het haalt het natuurlijk niet bij het echte kleding shoppen... maar alles 
beter dan helemaal niets. Bron: De Wiezer, 11 januari 2021.    
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ANP 

Deze medewerkers krijgen 100 euro als ze zich laten 
vaccineren tegen het coronavirus 

De 160 medewerkers van DeltaSafe Security krijgen een bonus van 100 euro als ze zich laten 
vaccineren tegen het coronavirus. Het beveiligingsbedrijf hoopt hen zo te stimuleren om zich 
in te enten. 

Zoals de meeste goede ideeën, ontstond ook dit idee onder de douche, verklapt directeur 
Michel Staat. ‘Als het voorbeeld wordt gevolgd, zijn we wellicht eerder van het virus af.’ Het is 
niet zo dat zijn klanten erom vragen. ‘Dat niet. We denken allereerst dat het goed is voor onze 
collega’s en hun familie. Hoe eerder je gevaccineerd bent, hoe kleiner de kans dat je ziek 
wordt.’ Bron: De Stentor, 11 januari 2021.  
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In Japan nieuwe variant van coronavirus  

TOKIO - De Japanse autoriteiten hebben een nieuwe variant van het coronavirus aangetroffen 
bij vier mensen die vanuit Brazilië het land binnenkwamen. Volgens het ministerie van 
Volksgezondheid lijkt het gemuteerde virus gedeeltelijk op de Britse en Zuid-Afrikaanse 
varianten.  

Het Japanse epidemiologisch instituut zei tegen de krant Japan Times dat er nog geen 
aanwijzingen zijn dat de nieuwe variant erg besmettelijk is. Er wordt nog onderzocht of er 
sprake is van ernstige klachten en of de mutatie resistent is voor de vaccins. 

Van de vier besmette mensen had een 40-jarige man geen symptomen toen hij aankwam, 
maar moest hij later met ademhalingsmoeilijkheden worden opgenomen. Een vrouw van 
ongeveer dertig klaagde over hoofdpijn, een tiener had koorts en een even oud meisje had 
helemaal geen symptomen. Ze werden positief getest tijdens hun quarantaine op de 
luchthaven. Bron: De Telegraaf, 10 januari 2021.  

Ene na andere nieuwe coronavariant duikt op: zijn vaccins 
straks achterhaald nog voor we goed en wel gestart zijn met 
prikken? 

Een Britse, een Japanse en straks ook een Belgische? De nieuwe varianten van het 
coronavirus blijven wereldwijd opduiken. Maar waarom muteren virussen? En moeten we 
bang zijn dat onze vaccins straks niet meer zullen werken? Viroloog Steven Van Gucht legt 
uit. 

‘Een virus muteert zoals de mens ademt, eet en drinkt. Het is zijn bestaansreden. Door te 
muteren kan het virus zich aanpassen aan de omgeving, met als doel zich beter te 
verspreiden.‘  Bron: De Telegraaf, 10 januari 2021. 

Nieuwe variant coronavirus nu ook in regio Rotterdam, steeds 
meer landen zoals Frankrijk, Ierland en Japan  

De nieuwe variant van het coronavirus is bij ten minste één persoon in de regio Rotterdam-
Rijnmond vastgesteld. Dat bevestigt een woordvoerder van de GGD Rotterdam-Rijnmond. Het 
is, voor zover bekend, de derde Nederlander die besmet is met de gemuteerde en daardoor 
besmettelijkere variant van het coronavirus. 

De GGD doet nog onderzoek en kon geen verdere informatie geven over hoe de patiënt besmet 
is geraakt. Dat er meerdere besmettingen van de nieuwe variant gevonden zouden worden, 
lag wel ’in lijn der verwachting’. 

De GGD doet nog onderzoek en kon geen verdere informatie geven over hoe de patiënt besmet 
is geraakt. Dat er meerdere besmettingen van de nieuwe variant gevonden zouden worden, 
lag wel ’in lijn der verwachting’. 

Dinsdag werd bekend dat twee mensen uit de regio Amsterdam de nieuwe coronavariant 
hadden opgelopen. De besmettingen waren al van de eerste helft van december en hebben 
niets met elkaar te maken. Uit bron- en contactonderzoek naar die twee Nederlanders bleek 
dat er geen enkel verband is met het Verenigd Koninkrijk. 

De mutatie van het virus gaat momenteel rond in het Verenigd Koninkrijk en lijkt niet 
gevaarlijker, maar wel een stuk besmettelijker. Ook in Zuid-Afrika waart een nieuwe variant 
van het coronavirus rond, die gelijkenissen met de 'Britse mutatie' toont. 
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Ongeacht de variant van het virus gelden de gebruikelijke afspraken voor thuisisolatie van de 
besmette persoon en zijn of haar nauwe contacten. Het RIVM doet wekelijks een steekproef 
en houdt op die manier de verspreiding van de nieuwe variant in de gaten. Marc Kaptein, 
medisch directeur van Pfizer Nederland, zei deze week er vrijwel zeker van te zijn dat het 
coronavaccin ook gaat werken tegen het gemuteerde virus. 

De nieuwe mutatie rukt ook elders in de wereld verder op. Frankrijk meldt vrijdagavond laat 
dat de mutatie in het land is opgedoken. Eerder op de dag maakte Ierland al bekend dat ook 
daar het gemuteerde virus is aangetroffen. In Europa was het eerder al aangetroffen in onder 
meer Nederland en Duitsland. 

Ook Japan en Libanon hebben inmiddels een geval van de nieuwe coronamutant binnen de 
landsgrenzen. Bron: De Telegraaf, 26 december 2020.   

Dit weten we van de Zuid-Afrikaanse variant van het 
coronavirus  
 

Net als in Groot-Brittannië is er in Zuid-Afrika een nieuwe variant van het coronavirus 
aangetroffen. Die zogenoemde mutaties worden vaker gezien, maar dit is er één die goed in de 
gaten moet worden gehouden, zegt ook viroloog Marion Koopmans. Inmiddels is de variant 
ook in Nederland gevonden. Een overzicht van wat we nu weten.   
 
Onderzoekers in Zuid-Afrika troffen de nieuwe variant aan en vermoeden dat deze, net als die 
in Groot-Brittannië, besmettelijker is dan de variant die wij kennen. Of dat echt zo is, moet 
verder worden onderzocht. ‘Er kan ook een grote uitbraak zijn geweest, met mensen die 
daarna op verschillende plekken zijn geweest’, zegt Koopmans, viroloog aan het Erasmus MC. 

Volgens Koopmans is deze mutatie in dezelfde mate veranderd als de Britse variant. Wel zijn 
er onderzoekers in Zuid-Afrika bezorgd dat het vaccin mogelijk minder goed werkt tegen deze 
mutatie. ‘Het is een theoretische bezorgdheid dat de Zuid-Afrikaanse variant resistenter zal 
zijn’, zei professor Shabir Madhi tegen de BBC. Madhi deed ook testen in Zuid-Afrika voor het 
Oxfordvaccin. 

Dat het virus muteert, is op zichzelf helemaal niet raar. Dat gebeurt de hele tijd, maar heel 
veel van de nieuwe varianten zijn helemaal niet besmettelijker, of zelfs minder besmettelijk 
dan de bekende variant.  

Het is niet zeker of deze mutatie écht resistenter is. En als dat al zo zou zijn, zou de werking 
van het vaccin niet meteen verloren gaan. ‘Het vaccin kan mogelijk minder goed werken’, zei 
Madhi. Veel onduidelijkheid dus nog. 

Koopmans: ‘We verwachten niet dat de vaccins niet meer werken. Maar het zou kunnen dat 
er een variant komt waarbij de antistoffen die je aanmaakt door het vaccin, het virus minder 
goed tegengaan. Maar dat moet echt verder onderzocht worden.’ 

Wel zaak dus om de variant goed in de gaten te houden. In Nederland is inmiddels van één 
persoon bekend dat hij besmet is met de Zuid-Afrikaanse variant. Ook in landen als Engeland, 
Oostenrijk en Noorwegen zijn besmettingen gemeld. De aantallen lijken nog beperkt. 
Koopmans: ‘De besmettingen hangen af van de reiscontacten. En die zijn met Zuid-Afrika een 
stuk minder dan met Groot-Brittannië.’ 

In Engeland zijn er twee gevallen bekend van besmettingen met deze variant. Eén in Londen, 
en één in het westen van Engeland. Beiden waren in contact geweest met mensen die in Zuid-
Afrika waren geweest, schrijft de BBC. 
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Maar is de variant ook gevaarlijker? Het hangt vanaf wat je verstaat onder gevaarlijker. Mocht 
de variant echt besmettelijker zijn, dan kan het zo zijn dat er meer mensen besmet raken, en 
dat heeft gevolgen voor de capaciteit van de ziekenhuis, en vooral het aantal mensen dat ziek 
wordt. Op zichzelf maakt deze variant je niet zieker dan andere, zo lijkt het. ‘Ook werken 
dezelfde maatregelen tegen deze variant als tegen de variant die we al kenden.’ 

En wat nou als deze variant dan uiteindelijk tóch voor een deel resistent blijkt tegen het 
vaccin? Dan kunnen de vaccins in een paar weken tijd worden aangepast. Of dat nodig zal 
zijn voor onze vaccins, is zeer twijfelachtig. Koopmans: ‘Een vaccin aanpassen moet snel 
kunnen, maar dat doe je ook niet als er één gebied in één land is waar de variant aanwezig 
is.’ Bron: RTL nieuws, 8 januari 2021.  

Rutte: aannemelijk dat Britse coronavariant hier de overhand 
gaat krijgen 

 
De Britse mutatie van het coronavirus lijkt op weg de dominante variant in Nederland te 
worden. Dat verwacht premier Rutte, zei hij vandaag in zijn wekelijkse persconferentie. ‘Het 
tekent zich nu nog beperkt af, maar je moet aannemen dat de Britse mutatie geleidelijk het 
virus zoals we dat tot nu toe kenden gaat verdringen.’ 

In de week voor kerst maakte het Verenigd Koninkrijk melding van een nieuwe mutatie die 
hard circuleerde onder de bevolking. Deze variant zou niet zorgen voor een ernstiger 
ziektebeeld, maar zou wel veel besmettelijker zijn. Britse virologen houden het erop dat het 
virus zich tot zeventig procent sneller verspreidt. Het zou de verklaring zijn waarom de Britten 
het virus al enkele weken niet weten te temmen, ondanks een keiharde lockdown.   

Landen over de hele wereld sloten rap hun grenzen voor Britten, maar toch dook de mutatie 
al snel op in Nederland.  

De hoop dat deze variant hier de kop kon worden ingedrukt, wordt steeds kleiner. Deze week 
werd bekend dat er in Nederland al zeker vijftig mensen besmet zijn. Dertig van hen zijn te 
linken aan een uitbraak aan een basisschool in Bergschenhoek. Bij de andere twintig is niet 
in alle gevallen de bron bekend, wat de angst voedt dat de mutatie al verder is verspreid.  

Premier Rutte houdt er rekening mee dat de Britse variant en de kerstdagen ervoor zorgen dat 
de besmettingscijfers nog steeds hoog zijn, ondanks de al vier weken durende lockdown. ‘De 
ziekenhuiscijfers laten momenteel zien wat we vier weken geleden hadden berekend. Daar 
lijkt nu een daling zich in te zetten. Precies op het moment dat we dat hadden verwacht. Maar 
bij de besmettingscijfers zien we dat niet. Die zijn nog steeds hoog.’ 

Nederlandse virologen onderzoeken momenteel wat de Britse variant betekent voor 
coronamaatregelen voor kinderen. Tot nu werden kinderen tot twaalf jaar uitgesloten van de 
meeste maatregelen, omdat ze een verwaarloosbare rol blijken te spelen bij de verspreiding. 
Of dat zo blijft als de Britse mutatie hier dominant wordt, is nog niet bekend.  Bron: RTL 
nieuws, 8 januari 2021.  

Tientallen besmet met Britse coronavariant na uitbraak school 
Bergschenhoek  

Bij zeker dertig mensen die te linken zijn aan basisschool RKBS Willibrord in Bergschenhoek 
is de Britse variant van het coronavirus vastgesteld. In totaal is nu bij vijftig positief geteste 
personen de nieuwe mutatie ontdekt. 
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De GGD en het Erasmus MC deden onderzoek naar de corona-uitbraak in Bergschenhoek, 
waar eind november bij meerdere mensen de Britse, mogelijk besmettelijkere variant van het 
virus werd gevonden. 

Ruim 750 leerlingen, docenten en huisgenoten gaven gehoor aan een oproep van de GGD om 
zich te laten testen. Uit de eerste uitslagen blijkt dat ongeveer tien procent van de geteste 
personen besmet is met het coronavirus. Dat zijn dus zo'n 75 mensen, van wie zeker 30 
mensen de Britse variant (B1.1.7) hebben. 

De Britse mutatie van het coronavirus is ook op een andere school gevonden die in hetzelfde 
gebouw als RKBS Willibrord zit. De GGD breidt het onderzoek naar de uitbraak daarom uit. 
Aan docenten, leerlingen en huisgenoten van omliggende scholen en buitenschoolse 
opvanglocaties wordt gevraagd om mee te werken aan het verdiepend uitbraakonderzoek en 
een afspraak te maken voor de test. Zij ontvangen hiervoor een uitnodiging. 

Ook uit een bredere screening van positief geteste inwoners van de regio Lansingerland, waar 
Bergschenhoek onder valt, is een aantal gevallen van de infectie met de Britse variant naar 
voren gekomen. Tot nu toe blijkt dat het merendeel van deze besmettingen ook een relatie 
hebben met de school, of met een van de gezinnen.  

De GGD Rotterdam-Rijnmond meldt op basis van wat ze nu weten dat men niet vaker ernstig 
ziek wordt van de Britse variant. ‘Mogelijk ontwikkelen kinderen wel vaker griepachtige 
klachten’, zegt de GGD. Ook bevestigen ze de conclusies van de Britse regering dat 
deze variant waarschijnlijk besmettelijker dan de 'normale' variant.  

In totaal zijn er nu vijftig besmettingen met de Britse variant gevonden in Nederland, blijkt uit 
de nieuwste cijfers van het RIVM. Naast de dertig besmettingen in Bergschenhoek zijn er 
onder meer vijf gevallen vastgesteld in de regio Amsterdam, bij een persoon in de omgeving 
van Nijmegen die terugkwam uit Engeland, en bij een persoon in Friesland. 

Vandaag is het tweede coronavaccin goedgekeurd voor de EU. Met het Moderna-vaccin 
kunnen nog eens ruim drie miljoen Nederlanders worden gevaccineerd. RTL Nieuws-
presentator Antoin Peeters legt in onderstaande video uit wat de voordelen van dit vaccin zijn 
en wanneer het vaccineren mogelijk begint. Bron: RTL nieuws, 6 januari 2021.    
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In lockdown tot en met 9 februari: dit zijn de 
coronamaatregelen  

Weer een coronapersconferentie van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge 
(Volksgezondheid), en weer een sombere boodschap. De lockdown wordt verlengd tot en met 
9 februari, er bestaan grote zorgen om de rondwarende Britse variant van het coronavirus en 
het OMT is om een spoedadvies gevraagd over een avondklok. ‘Het we-zijn-er-bijna-gevoel 
kunnen we ons nog lang niet veroorloven’, aldus De Jonge. Dit zijn de coronamaatregelen die 
de komende periode gelden. 

- Ga alleen naar buiten om boodschappen te doen, een frisse neus te halen, de hond uit te 
laten, om te werken als dat niet thuis kan of om essentiële mantelzorg te verlenen. 
- Ontvang thuis alleen gasten als dat noodzakelijk is. Wie toch mensen thuis uitnodigt, wordt 
zeer dringend geadviseerd niet meer dan twee personen van 13 jaar of ouder te ontvangen. 
- Werk thuis. Alleen mensen die essentieel zijn voor de voortgang van een bedrijfsproces en 
die hun werk niet thuis kunnen uitvoeren, mogen naar het werk komen. 
- Ga alleen naar buiten met je huishouden of met een groepje van maximaal 2 personen. 
- Maak alleen gebruik van het openbaar vervoer voor strikt noodzakelijke reizen. 
- Blijf in Nederland. Ga niet op reis naar het buitenland en boek geen buitenlandse reizen tot 
in ieder geval medio maart.  

Een aantal locaties zijn en blijven gesloten: 

- Winkels (behalve voor essentiële zaken zoals levensmiddelen). 
- Locaties van contactberoepen zoals kappers, nagelstudio’s, seksinrichtingen. 
- Theaters, concertzalen, bioscopen, casino’s, etc. 
- Dierenparken, pretparken, etc. 
- Binnensportlocaties zoals sportscholen, zwembaden, sauna’s, wellness, etc. 
- Restaurants en cafés. 
- Hotels zijn open, maar restaurants en roomservice in een hotel zijn gesloten. 
- Alleen (para)medische contactberoepen zijn toegestaan. 

Scholen:  

- Onderwijsinstellingen bieden voornamelijk onderwijs op afstand tot ten minste 8 februari. 
- In het voortgezet onderwijs kunnen praktijkonderwijs, lessen voor examenleerlingen en het 
afnemen van schoolexamens in het (voor)examenjaar wel op locatie plaatsvinden. Dan moet 
weer 1,5 meter afstand worden gehouden door de leerlingen onderling. 
- In mbo, hbo en wo mogen examens en tentamens worden afgenomen en is 
praktijkonderwijs mogelijk. Dan moet 1,5 meter afstand worden gehouden door de 
studenten onderling. 
- In alle vormen van onderwijs mag er een uitzondering gemaakt worden voor het begeleiden 
van kwetsbare leerlingen en studenten.  
- De kinderopvang en buitenschoolse opvang zijn in deze periode gesloten. Voor kinderen 
van ouders die een cruciaal beroep hebben, is er noodopvang op de basisschool of de 
kinderopvang en buitenschoolse opvang.  
- Er volgt nog een OMT-advies over de effecten van de Britse variant van het coronavirus op 
kinderen. Aan de hand daarvan beslist het kabinet of en wanneer het primair onderwijs en 
de kinderopvang weer open kunnen. Dat is op zijn vroegst 25 januari. 

Sport: 

- Volwassenen sporten alleen of met zijn tweeën met 1,5 meter afstand, en alleen buiten. 
- Kinderen t/m 17 jaar mogen sporten in teamverband en mogen wedstrijden onderling 
spelen, maar ook alleen buiten. 
- Wedstrijden zijn niet toegestaan. 
- Uitgezonderd zijn: topsporters met status in aangewezen locaties (zoals Papendal), 
voetballers (inclusief overig personeel in ‘bubbel’) van de Eredivisie en Eerste divisie. 
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- Sportkantines, douches en kleedkamers zijn gesloten. 
- Geen publiek bij sport. 
- In januari zou worden gekeken naar het toelaten van grotere groepen supporters bij lokale 
voetbalwedstrijden. Uit het experiment moet blijken wat ervoor nodig is dit soort 
gebeurtenissen door te laten gaan, of er meer kan als er getest wordt en wat in de praktijk 
haalbaar en verantwoord is. Die proefevenementen worden voorlopig uitgesteld, melden 
Haagse bronnen.  

Ondernemers: 

Er komt extra financiële steun voor ondernemers, naast de al bestaande pakketten.  

Avondklok:  

Het kabinet kijkt begin volgende week opnieuw naar de mogelijkheid om een avondklok in te 
voeren. Het Outbreak Management Team (OMT) is gevraagd met spoed een advies uit te 
brengen over ‘wat die maatregel ons op kan leveren'. Daarbij wordt ook gekeken naar mogelijke 
alternatieven.   Bron: AD, 12 januari 2021.   
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Anderhalvemetermaatregel terug op middelbare scholen 

Leerlingen op middelbare scholen moeten weer anderhalve meter afstand houden van elkaar. 
Nu moeten scholieren wel anderhalve meter afstand tot docenten houden, maar niet tot 
elkaar.  
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@ ANP 

Overigens blijft de de lockdown voor het middelbaar onderwijs zeker gelden tot 9 februari. De 
anderhalvemetermaatregel geldt daarom alleen voor de examenklassen, kwetsbare leerlingen 
en leerlingen die praktijkonderwijs volgen. Zij gaan op dit moment gewoon naar school. 

De anderhalvemetermaatregel in het voortgezet onderwijs werd in de zomer losgelaten op 
advies van het Outbreak Management Team (OMT). Maar vorige week zei OMT-lid en 
kinderarts Karóly Illy tegen Nieuwsuur dat het idee dat deze scholieren een beperkte rol spelen 
in de overdracht van corona "een vergissing" is. Sindsdien is het OMT-advies ook 
aangescherpt. 

Over drie weken wordt besloten of de maatregel langer blijft gelden. Dat hangt onder meer af 
van het onderzoek naar de Britse variant van het virus. Bron: NOS, 12 januari 2021.  
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Drukte in de bossen leidt ook in de gemeente Woensdrecht soms tot irritaties tussen 
wandelaars, fietsers en ruiters. Er klinkt her en der ook verbazing over de vele Belgen in het 
bos, maar er zijn geen regels om hen te weren. © archieffoto Pix4Profs/Marcel Otterspeer 
 

 
Verbazing en irritatie over vele Belgen in West-Brabantse 
bossen: ‘Maar ze mogen hier komen’ 

HUIJBERGEN - De komst van tientallen Belgen met mountainbikes en paardentrailers naar 
West-Brabantse bossen leidde dit weekend weer tot verbazing en ergernis. Maar handhaven 
is lastig. 

‘Ik dacht zondag rustig richting Huijbergen te kunnen wandelen, maar heb op weg erheen, in 
het bos en terug  groepen mountainbikers van wel twintig Vlamingen geteld, 45 Belgische 
kentekens, vijf paardentrailers met rood-wit nummerbord. ‘Vreemd’, zet wandelaar Peter van 
Giels vraagtekens bij de lockdown. ‘Als ik naar Vlaanderen wil om goedkoper te tanken, loop 
ik kans op een forse boete.’ Bron: AD, 12 januari 2021.   
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GGD gaat ook grootschalig op corona testen in Dronten  

Dronten is een van de gemeenten waar grootschalig testen wordt uitgeprobeerd. Het ministerie 
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de gemeente hiervoor gevraagd. ‘In Dronten 
kunnen we landelijk het verschil maken’, stelt burgemeester Jean Paul Gebben in een 
persverklaring. 

Inwoners krijgen een uitnodiging per post om mee te doen met de pilot. Ze krijgen vanaf 
februari zes weken de mogelijkheid om zich laagdrempelig te laten testen, met of zonder 
coronagerelateerde klachten. Wie positief test op het virus krijgt ondersteuning om de 
quarantaineperiode goed vol te houden.  

Eerder werd bekend dat de gemeente Lansingerland, tussen Gouda en Den Haag, alle 
inwoners vanaf twee jaar gaat oproepen zich te laten testen. Daar werd de Britse variant 
aangetroffen bij een virusuitbraak op een school. Eind december werd bij een inwoner van 
Flevoland de Britse variant geconstateerd. Woordvoerders van de gemeente Dronten en de 
GGD Flevoland verzekeren desgevraagd dat het grootschalig testen in Dronten daar niets mee 
te maken heeft.  
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Het ministerie zou voor Dronten als pilotgemeente hebben gekozen omdat het een overwegend 
agrarische gemeente is met een uitgestrekt landelijk gebied.  ‘Vanuit de gemeente Dronten 
willen we heel graag een bijdrage leveren aan het eronder krijgen van het virus’, aldus 
burgemeester Gebben in een schriftelijke verklaring die vanavond de deur uit is gegaan. ‘Zodat 
we uiteindelijk weer gebruik kunnen maken van de ruimte die we hebben, in Dronten, en in 
Nederland. Want met wat we leren uit deze pilot, kunnen we landelijk het verschil maken bij 
het indammen van het virus. Ik vertrouw erop dat we ons steentje bijdragen.’  

Gemeente Dronten en de GGD Flevoland trekken samen op bij het grootschalig testen. ‘Dit 
biedt onze GGD een mooie kans om samen met de gemeente Dronten en het ministerie van 
VWS op een grootschalige wijze de aanpak van corona verder te verbeteren’, reageert Cees 
Verdam, directeur publieke gezondheid GGD Flevoland. ‘We verwachten er met z’n allen veel 
van te leren.’  De overheidscampagne ‘ik test mee‘ begint in februari in Dronten. De andere 
pilotgemeenten zijn Bunschoten en de Rotterdamse wijk Charlois, Langsingerland. Het lukte 
de gemeente Dronten vanavond niet een mondelinge toelichting te geven. Bron: De Stentor, 
12 januari 2021.   
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Verreweg de meeste besmettingen die te herleiden zijn tot een bron, vinden nu binnenshuis 
plaats. Dat blijkt uit de resultaten van het bron- en contactonderzoek. Bijna de helft van alle 
besmettingen liep via directe huisgenoten, 35,6 procent via bezoek. De GGD slaagde er in 
ruim 60 procent van de gevallen in om een bron van de besmetting te herleiden. Dat is fors 
meer dan gebruikelijk in de tweede golf. De reden dat het bron- en contactonderzoek 
effectiever is, is vermoedelijk dat mensen minder contacten buitenshuis hebben. Bron: AD, 
12 januari 2021.  

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid heeft gisteravond tijdens het kamerdebat over 
de corona-crisis zijn excuses aangeboden aan de gemeente Dronten. Hij zei eerder dat er in 
deze gemeente grootschalig op corona getest wordt omdat het aantal besmettingen er hoog 
zou zijn, maar dat klopt niet. ‘Ik heb Dronten groot onrecht aangedaan.’ De Jonge zei 
gisteravond dat het aantal besmettingen in Dronten helemaal niet hoger is dan elders in 
Nederland. Dronten werd juist uitgekozen omdat het een heel gemiddelde gemeente is. 

Nadat hij vragen van kamerleden had beantwoord, verliet De Jonge het spreekgestoelte in de 
Tweede Kamer, maar hij draaide om en liep terug. ‘Ik ben nog iets vergeten. Ik heb een grote 
fout gemaakt. Die moet ik herstellen, anders heb ik voor eeuwig ruzie met alle mensen uit 
Dronten en dat willen we niet’, zei De Jonge. 

Hij vervolgde dat hij Dronten had genoemd in een rijtje van vier gemeentes waar de GGD alle 
inwoners wil testen op corona omdat het aantal besmettingen er hoger was dan gemiddeld. 
‘De prevalentie (percentage besmettingen, red.) is in Dronten helemaal niet absurd hoog. Dat 
wil ik bij deze herstellen. Excuses aan de gemeente Dronten, de prachtige gemeente Dronten.’ 
Bron: AD, 14 januari 2021.   
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Een dag nadat zijn vrouw overleed, kwam Bertus de Groot uit Den Ham in het ziekenhuis te 
liggen. Saxenburgh zorgde voor een fijne opsteker, door op eigen initiatief de wensambulance 
te benaderen, zodat Bertus bij het afscheid kon zijn. © Anne de Groot 
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Kippenvel: dankzij ziekenhuis Hardenberg kan Bertus (89) 
tóch bij begrafenis van zijn Will zijn 

Een dag nadat zijn Will (89) overleed aan corona, kwam Bertus (89) doodziek in het ziekenhuis 
te liggen. Toch regelde Saxenburgh Medisch Centrum op eigen initiatief dat hij met de 
wensambulance bij het afscheid kon zijn. ‘Hij was zo blij en verrast’, zegt kleindochter Anne. 

Het is een verschrikkelijke week, die de familie De Groot uit Den Ham momenteel doormaakt. 
Nadat vorige week donderdag oma Will (89) overleed aan corona, ligt opa Bertus (89) nu in 
kritieke toestand in het ziekenhuis. Het kan zomaar zijn dat het gezin in een week tijd van 
beiden afscheid moet nemen. ‘Heel heftig’, zegt kleindochter Anne. Toch wist het Saxenburgh 
Medisch Centrum in Hardenberg voor een mooie opsteker te zorgen.  Bron: De Stentor, 13 
januari 2021.   

Arbeidsinspectie overspoeld met meldingen over corona-
overtredingen 

De Arbeidsinspectie heeft de handen vol aan meldingen over bedrijven die de coronarichtlijnen 
aan de laars lappen. Tot 6 december vorig jaar kwamen er bijna 6500 klachten binnen over 
onveilige werksituaties. Twee keer werd het werk onmiddellijk stilgelegd. 

De voornaamste klacht was het niet naleven van de 1,5 meter, maar er waren ook meldingen 
van verkouden personeel dat toch naar het werk moest komen of onvoldoende hygiënische 
maatregelen.  

Die 6500 meldingen vormen bijna de helft van het totaal aantal klachten over misstanden op 
de werkvloer die de Inspectie SZW, zoals de Arbeidsinspectie formeel heet, in 2020 tot 6 
december ontving. Werknemers zelf klagen over misstanden, maar er zijn ook telefoontjes van 
familieleden van werknemers, vakbonden en anonieme meldingen. Er moesten tientallen 
mensen ingehuurd worden door de inspectie om het vele werk aan te kunnen. 

In het gros van de gevallen is telefonisch of schriftelijk ingrijpen voldoende om de werkgever 
bij te sturen. ‘We nemen contact op met het bedrijf en controleren dan een paar dagen later 
bij de melder of er daadwerkelijk iets is veranderd’, zegt woordvoerder Paul van der Burg. In 
twee gevallen werd het werk stilgelegd omdat het niet mogelijk was om snel aanpassingen 
door te voeren; een keer bij een bakkerij en het andere geval was bij een tuinder. Afgelopen 
voorjaar waren er ook slachthuizen die werden gesloten, maar dat waren geen acties van de 
Arbeidsinspectie maar van de Veiligheidsregio's in verband met uitbraken onder het 
personeel.  

Bedrijven die geen gehoor geven aan de aanwijzingen van de Arbeidsinspectie om de 1,5 meter 
en de hygiënerichtlijnen van het RIVM na te leven, wacht een boete. De hoogte daarvan is 
afhankelijk van de grootte van het bedrijf en varieert van enkele honderden tot tienduizenden 
euro's. Hoeveel boetes inmiddels zijn uitgedeeld is nog niet bekend. Ook dit jaar is de aanpak 
van overtredingen van coronamaatregelen prioriteit voor de Arbeidsinspectie. Er wordt 
gevreesd voor een oplopend aantal onveilige werksituaties doordat veel bedrijven het water 
aan de lippen staat en ze proberen te bezuinigen waar mogelijk.Het gros van de overtredingen 
vorig jaar vond plaats in de horeca, de detailhandel en bij de uitzendbureaus, dus bij 
laagbetaald werk. Zo bleek bij 80 procent van de gecontroleerde maaltijdbezorgers iets niet in 
de haak. Door corona hebben de bezorgdiensten het razend druk en nemen ze te jong en dus 
goedkoop personeel aan. Sinds afgelopen zomer is de minimumleeftijd van maaltijdbezorgers 
16 jaar vanwege het hoge aantal ongelukken met jongere bezorgers.  Bron: AD, 13 januari 
2021.  
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Franse politie controleert het verkeer in Parijs. EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON © EPA  

 

Frankrijk is alweer bezig met de derde avondklok: maar of het 
zin heeft? 

Het kabinet overweegt om een avondklok in te stellen. In Frankrijk en andere landen hebben 
ze daar volop ervaring mee. Maar werkt het daar ook? 

De Champs-Élysées in Parijs biedt ’s avonds een troosteloze aanblik. Er lopen nauwelijks 
mensen langs de winkels van Dior en Cartier. Er rijden maar sporadisch auto’s. bron: AD, 13 
januari 2021. 

Rutte: meer maatregelen nodig om corona klein te krijgen 

 

DEN HAAG - Meer maatregelen zijn nodig om het coronavirus onder controle te houden. Dat 
zegt premier Rutte tijdens het debat in de Tweede Kamer over de ontwikkelingen van het 
coronavirus. Tegen de invoering van een avondklok is echter grote weerstand in de Tweede 
Kamer. 

‘Begin er niet aan’, zo luidt de boodschap van fractieleider Jetten van coalitiepartij D66. Hij 
wijst op alle groepen die je zou moeten uitzonderen van het verbod om ’s avonds de straat op 
te gaan. ‘Het is alleen effectief bij een goede handhaving. Maar boa’s en politie willen er niet 
aan.’ Maar dan nog: ‘Denk ook aan ouders die de hele dag thuis werken en hun kinderen 
helpen met thuisonderwijs en die ’s avonds graag een luchtje scheppen. Begin er niet aan. 
Pak eerst de brandhaardvluchten uit Zuid-Afrika en het Verenigd Koninkrijk aan.’ 

Behalve Jetten is ook de PVV tegen een avondklok. ‘Niet doen’, zegt partijleider Wilders. Ook 
GroenLinks ziet er niks in. Deze partij wijst er net als D66, CU, SGP en de Partij voor de 
Dieren op dat er dagelijks tientallen vluchten uit het Verenigd Koninkrijk binnenkomen.  

Coalitiepartijen VVD en CDA vinden de avondklok wel goed verdedigbaar tegen het licht van 
de oprukkende Britse variant. ‘Het is een kwestie van tijd voordat die bij ons ook de overhand 
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krijgt. We kunnen zo’n maatregel niet uitsluiten’, zegt fractieleider Heerma. Hij heeft wel 
vragen over de handhaving. 

VVD-fractieleider Dijkhoff vindt het ’logisch’ dat het kabinet de avondklok overweegt. Premier 
Rutte smeekt zowat de avondklok als optie niet in de prullenbak te gooien. ‘Alsjeblieft, gooi 
het niet weg.’ Volgens de premier zijn de vluchten uit risicolanden niet de bron van het 
probleem. ‘Ik begrijp alle irritatie over de vluchten uit Engeland. Maar het is niet zo dat dit 
nou het grote lek is.’ De meeste besmettingen vinden immers nog altijd plaats in de 
thuissituatie, zei Rutte. Volgens hem des te meer reden te zorgen dat mensen minder bij elkaar 
op visite gaan. 

Rutte zegt in navolging van RIVM-baas Van Dissel dat er extra maatregelen nodig zijn om het 
virus onder controle te houden. ‘We moeten het naar beneden duwen. Ik denk niet dat we er 
komen met de bestaande lockdown.’  Juridisch is er geen belemmering om een avondklok in 
te voeren, ook als er geen instemming komt van de Kamer. Toch wil het kabinet de maatregel 
wel eerst aan de Kamer voorleggen. Voordat het zo ver is, moet eerst het Outbreak 
Management Team (OMT) doorrekenen wat het effect van een avondklok in Nederland kan 
zijn. Het spoedadvies aan het OMT heeft het kabinet pas onlangs gevraagd, terwijl de 
maatregel al sinds eind september op tafel ligt. Bron: De Telegraaf, 13 januari 2021. 

 

Viruswaarheid dreigt huisartsen met aansprakelijkheid voor 

coronavaccinaties 

Duizenden huisartsen hebben van actiegroep Viruswaarheid een brief ontvangen, waarin op 
hoge toon wordt gesteld dat zij bij vaccinaties tegen corona onder omstandigheden juridisch 
aansprakelijk gesteld kunnen worden. 

In de door Team Artsen Viruswaarheid ondertekende brief stelt de actiegroep ‘acute zorgen’ te 
hebben over de coronavaccinatiecampagne die vorige week in ons land is gestart. ‘Onze 
mening is dat er onvoldoende rekening gehouden wordt met de mogelijke gevolgen’, valt in de 
brief te lezen die ook op de website van Viruswaardigheid is gepubliceerd. ‘En wij willen u erop 
wijzen dat u te allen tijde aansprakelijk gesteld kan worden indien zou blijken dat u 
onvolledige informatie heeft verschaft aan uw patiënten/ingeschrevenen voorafgaande aan de 
injectie.’ 
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Actievoerders van Viruswaarheid protesteren 2 januari op het Malieveld te Den Haag, onder 
meer tegen het massaal vaccineren. © Joris Van Gennip 

Viruswaarheid beklemtoont vervolgens dat de goedgekeurde coronavaccins van Pfizer en 
Moderna gebruik maken van gentechnologie. Die ‘vallen daarmee onder gentherapie strikt 
gesproken.’ De actiegroep haalt een lange reeks artikelen aan uit onder meer de 
Geneesmiddelenwet, waarin staat dat misleidende reclame over geneesmiddelen verboden is. 
Zo wordt gesteld dat het verboden is ‘een geneesmiddel waarvoor geen handelsvergunning 
geldt, in voorraad te hebben, te verkopen, af te leveren, ter hand te stellen of in te voeren.’ 

In een toelichting vertelt Jeroen Pols, jurist van Viruswaarheid, dat de brief naar 5.000 
huisartsen is gestuurd. ‘Weliswaar zullen huisartsen voorlopig niet of nauwelijks vaccineren, 
ze hebben wel veel patiënten. Die zullen bij hen om informatie vragen. Vandaar dat wij hen er 
op wijzen dat ze verplicht zijn mensen goed voor te lichten.’ Hij benadrukt dat de vaccins 
slechts voorwaardelijk op de markt zijn toegelaten en dat het maar de vraag is of ze veilig zijn. 
‘Heel veel  risico's zijn niet onderzocht’, claimt Pols. ‘Het vaccin wordt nu in feite op de gehele 
Nederlandse bevolking getest. Artsen en journalisten zijn één grote propagandamachine. 

De Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) bevestigt dat veel leden de brief hebben ontvangen. 
Tientallen artsen hebben er bij de vereniging melding van gemaakt, stelt woordvoerster Judith 
van Empel. Ze verwijst verder naar de corona-update op de LHV-website. ‘Daar laat ik het bij, 
elke letter meer aandacht aan deze brief is wat ons betreft te veel.’ 
 
Op de eigen site stelt de belangenclub dat de aansprakelijkheid voor mogelijke bijwerkingen 
van coronavaccins bij de fabrikant ligt en niet bij artsen. De patiëntenvoorlichting is daarbij 
nauwelijks anders dan bij de griep- en pneumokokkenvaccinaties. ‘Daarmee worden patiënten 
goed geïnformeerd en kunnen zij zelf hun keuze maken over vaccinatie.’ 

Op sociale media reageren veel huisartsen geërgerd. ‘De brief is tenenkrommend slecht en 
maakt me erg boos’, stelt Martijn Sijbom, huisarts-onderzoeker aan het LUMC op LinkedIn. 
‘Die bevat ongefundeerde beweringen - of zoals een patiënt van me zegt: dit noemen we gewoon 
bullshit - over de behandelingen van Covid-19, zoals het effect van vitamine D.’  
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Josine van der Brug, senior juridisch adviseur bij  Zorg Zaken Groep stelt dat de genoemde 
wetgeving door Viruswaarheid volledig uit zijn verband wordt getrokken. ‘En het dreigement 
ten aanzien van aansprakelijkheid is ongefundeerd.’  

De artsen zijn ook geërgerd nu het schrijven van Viruswaarheid bij velen op hun privéadres 
is bezorgd. ‘Ik vind dit wel heel ver gaan. Op je privéadres als huisarts een brief met dergelijke 
toon krijgen’, luidt één van de reacties. ‘Helemaal niet blij met zo’n brief op mijn privéadres’, 
stelt een andere huisarts. ‘Ik zou graag een retouradres hebben waar we deze ongevraagde en 
ongefundeerde onzin massaal naar toe terug kunnen sturen.’ 

Volgens gastro-enteroloog Matthijs Kramer is de brief zeer geschikt voor de open haard. 
‘Uiteraard heeft de patiënt bij alle behandelingen het recht op eerlijke informatie over de voor- 
en nadelen’, schrijft hij op LinkedIn. ‘Voordelen: goede kans op bescherming tegen een virus 
dat de wereld plat legt en nu al miljoenen levens heeft geëist. Nadelen: misschien twee dagen 
wat spierpijn en grieperig gevoel, hoewel mijn naasten niks hebben gemerkt. Naast de 
zeldzame allergische of bijzondere reactie die je op alle middelen kunt tegenkomen. Lastige 
keuze, succes met de kruistocht, Viruswaarheid!’ Bron: AD, 13 januari 2021.  

Nu ook gorilla's met corona: hoesten en 
milde klachten 

In de dierentuin van San Diego in de Verenigde Staten zijn gorilla's besmet met het 
coronavirus. Het zijn de eerste besmette apen in de Verenigde Staten en 
waarschijnlijk wereldwijd. De apen begonnen ineens te hoesten en zijn daarom voor 
de zekerheid getest. 

Bron: RTL nieuws, 12 januari 2021. 
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Bron: RIVM, 13 januari 2021. 
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Winters weer in aantocht: het wordt koud in Amsterdam! 

 

Leg je sjaal, muts en wanten maar vast klaar: we krijgen deze week winters weer in 
Amsterdam. Volgens Weeronline gaan de temperaturen vooral later in de week, vanaf vrijdag, 
flink dalen. Het wordt overdag slechts 0 tot 3 graden en we krijgen vorst in de nacht. 
Donderdag kan er nog wat regen en natte sneeuw vallen. 

De komende dagen is het nog niet zo koud: de wind waait uit westelijke richting waardoor er 
een milde oceaanlucht over het land wordt gestuurd. Donderdag gaat dit veranderen. De wind 
draait naar het oosten en dan wordt er koudere lucht aangevoerd. Hierdoor wordt het een 
stuk kouder en zal het ook gaan vriezen. De overgang zal helaas ook gepaard gaan met regen. 
In het zuidwesten is de kans hierop het grootst. We kunnen ook nog wat natte sneeuw krijgen. 
Een mooie witte wereld zit er nog niet in. 

Wie aan vriezen denkt, denkt aan ijs, en wie aan ijs denkt, denkt aan schaatsen. Voor nu is 
dit nog even een kwestie van hopen, want de verwachte vorst is nog lang niet genoeg voor 
stevig ijs. De schaatsen kunnen dus nog even in de kast blijven.  Bron: In de Buurt, 11 januari 
2021.  

Corona in Amsterdam: dit zijn de nieuwste cijfers van het 
RIVM  

Voor de tweede week op rij is het aantal gemelde besmettingen in Nederland iets gedaald. Hoe 
zit dat in Amsterdam? Bekijk de lokale cijfers hieronder. 

Elke week publiceert het RIVM een rapport met alle coronacijfers. Goed om te weten: dit 
weekrapport gaat over de periode van 6 januari tot en met 12 januari. 
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Afgelopen week zijn er 1.286 Amsterdammers positief getest op het coronavirus, waardoor het 
totaal aantal geregistreerde positief geteste Amsterdammers sinds het begin van de 
coronacrisis op 54.121 komt. Het aantal ziekenhuisopnames als gevolg van het coronavirus 
lag deze week op 32, en het aantal gevallen van overlijden op 15. 

In onderstaande grafiek zie je het aantal geregistreerde positieve testen in Amsterdam vanaf 
maart tot nu. 

 

Bron: In de Buurt.nl, 12 januari 2021. 
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De bekende shotjesbar van Amsterdam staat te koop  

  

Google streetview 

Er zijn maar weinig Amsterdammers die tijdens een avondje stappen rond het Leidseplein níet 
ooit in de Chupitos zijn beland. De beroemde shotjesbar staat nu te koop. Het pand althans, 
want Chupitos gaat verder op een nieuwe locatie. 

De overnamekosten van het pand om de hoek van het Leidseplein zijn € 265.000. Het duurt 
waarschijnlijk wél nog even voordat iedereen weer als vanouds los kan gaan in het feestcafé. 
Kan de nieuwe eigenaar die tijd mooi benutten met het aanbrengen van een fris laagje verf en 
het verzinnen van een nieuwe naam. 

 

Journalist Sander Schimmelpenninck ziet het wel zitten om een shotjesbar te runnen en 
vraagt op Twitter wie met hem meedoet.  Bron: In de Buurt, 12 januari 2021.  
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Zweden komt nu met noodwet voor coronamaatregelen 

 

 

Het dagelijks leven kan er voor Zweden vanaf volgende maand anders uit gaan zien. Foto: 
Getty Images / Narcisco Contreras 
De Zweedse regering heeft een noodwet gepresenteerd die het mogelijk moet maken strengere 
beperkingen voor Zweden op te leggen in het kader van de strijd tegen het coronavirus. Het 
Scandinavische land gold juist als de natie waar minder strenge maatregelen golden. 

De nieuwe bevoegdheden zouden komende maand ingaan en het bijvoorbeeld mogelijk maken 
ondernemingen te sluiten of het openbaar vervoer stil te leggen. De noodwet biedt ook de 
mogelijkheid een maximum te stellen aan het aantal personen in bepaalde publieke ruimten.   

 

 

Gezondheidsminister Lena Hallengren van Zweden. Foto: AFP / Henrik Montgomery 

Overtreders zullen worden beboet, zei gezondheidsminister Lena Hallengren vandaag. Het 
parlement moet echter nog instemmen met de beoogde beperkingen voor die vanaf 10 januari 
kunnen worden opgelegd.   

De regering is nu alleen bevoegd zulke dwingende maatregelen tegen burgers in te zetten en 
de samenleving plat te leggen indien het land in oorlog is. Door de afwezigheid van zeer strenge 
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maatregelen gold Zweden als een uitzondering in de bestrijding van het virus. In Nederland 
riepen velen die kritisch waren op de maatregelen die hier golden vaak ‘kijk dan naar Zweden’.  

Op Tweede Kerstdag was Hallengren in een tweet nog hoopvol: ‘Hoopvol te zien dat het vaccin 
tegen covid-19 vandaag in Zweden is aangekomen. Morgen begint de vaccinatie’, meldde zij 
op Twitter.  

De regering maakt zich flink zorgen door een toename van het aantal vastgestelde gevallen in 
de tweede golf van het virus. Het heeft daarom de afgelopen maanden steeds meer beperkingen 
ingevoerd. Het land heeft echter met bijna 40.000 vastgestelde besmettingen per miljoen 
inwoners ongeveer net zoveel coronabesmettingen geteld als landen waar zeer strenge 
maatregelen zijn genomen zoals Frankrijk en Spanje. Het aantal aan het virus toegeschreven 
sterfgevallen per miljoen inwoners is in Zweden 817 en lager dan in die twee landen. Bron: 
metro, 28 december 2021.  
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Winkeliers blij met extra steun, maar nog geen reden tot 
juichen  

Omdat de lockdown drie weken langer gaat duren, krijgen winkeliers meer steun. Daar zijn 
ze blij mee, maar ze vinden dat er nog geen reden is tot juichen ‘zolang details ontbreken’. 

Branchevereniging INretail wil een realistisch bedrag van het kabinet en maatregelen die 
passen bij de verschillende winkelbranches om ‘levendige dorpen en steden te kunnen 
behouden’. Verder pleit de vereniging opnieuw voor de mogelijkheid om bestellingen bij 
winkels te kunnen afhalen. ‘Dat kan absoluut veilig’, vindt de vereniging. 
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Foto: ANP 

De details moeten snel bekendgemaakt worden, vindt INretail. De verlening van de lockdown 
kost gesloten winkels namelijk ‘honderden miljoenen aan omzetverlies’ en zorgt voor 
onverkoopbare voorraad, zegt de vereniging. ‘Iedere dag telt. Het nieuwe seizoen staat voor de 
deur en de voorjaarsgoederen worden geleverd, maar kunnen niet betaald worden. De winkels 
puilen uit met wintergoederen en het geld ontbreekt. Het doemscenario van lege winkelstraten 
dreigt.’ Ook vreest de vereniging voor de ‘dreigende tsunami’ aan faillissementen en duizenden 
ontslagen. 

Vanavond tijdens de persconferentie kondigde premier Mark Rutte aan dat de lockdown dus 
nog tot en met 9 februari zal duren. Minstens. Als de cijfers écht niet hard genoeg naar 
beneden gaan, bestaat de kans dat er weer verlengd wordt. Ondernemer Sonja van Oort, die 
in de Haagse winkelstraat de Fahrenheitstraat haar modewinkel Restyle Den Haag heeft, is 
heel benieuwd wat de extra steun zal inhouden. „Ik viel elke keer tussen wal en schip.’ 

Volgens haar is het een goed idee als het kabinet winkeliers, net als in de eerste lockdown, 
een los bedrag geeft. ‘Het is misschien een druppel op een gloeiende plaat, maar geef iedereen 
2000 euro. Elke ondernemer die nu in een normale winkelstraat zit, is er dolgelukkig ermee. 
Want je moet zo lang wachten voordat je wat krijgt. Alles moet eerst nog uitgewerkt worden. 
Dan krijg je toch een idee dat er naar je gekeken wordt.’ 

Verder hoopt ze dat het kabinet gaat kijken naar de hypotheken van winkeliers. ‘Onze 
huisbazen hebben óók hypotheken. Ondersteun hen ook. Die kan niet zeggen dat je deze 
maand niet hoeft te betalen. Het is een dominospel dat om gaat vallen, niemand wil een lege 
winkelstraat. De adem is op en het eind is nog niet in zicht. Kom met iets concreets voor ons’, 
zegt Van Oort. 

Net als de branchevereniging hoopt de onderneemster dat klanten bestellingen mogen 
afhalen. ‘Je hoeft dan ook niet als een dolle rond te rijden. Klanten komen op afspraak langs, 
pakken hun tasje en gaan. Nu wordt er met twee maten gemeten: bij de bouwmarkt mag je 
wel afhalen, bij kledingwinkels niet.’ 

Ook bij andere ondernemers komt de verlenging van de lockdown aan als een ‘mokerslag’. Dat 
stellen werkgeversorganisatie VNO-NCW en MKB-Nederland, die wijzen op de schadelijke 
gevolgen voor sectoren die al lange tijd op slot zitten. ‘De reserves van ondernemers zijn op.’ 

Onder andere de horeca, culturele ondernemers, de evenementenbranche, reissector en 
sportscholen hebben al lang te maken met beperkende maatregelen. De belangenorganisatie 
voor het bedrijfsleven vindt de aangekondigde verruiming van de coronasteun dan ook hard 
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nodig. Daarbij noemen ze een verbetering van de vergoeding voor de vaste lasten voor getroffen 
bedrijven ‘noodzakelijk’. Nu zouden vooral veel middenbedrijven, met meer dan 250 
werknemers, steun mislopen die ze wel nodig hebben. 

VNO-NCW en MKB-Nederland pleiten ook voor meer hulp voor startende ondernemers en een 
ophoging van de loonsubsidies. Ook roepen ze het kabinet op om nu goed na te denken over 
de heropening van de economie in combinatie met de vaccinatiecampagne. ‘Dat kan 
ondernemers weer het perspectief geven dat nu ontbreekt.’ Bron: metro, 12 januari 2021. 

 

Honderd meldingen bijwerkingen coronavaccin 

In de eerste week waarin Nederlandse zorgmedewerkers zijn gevaccineerd tegen het 
coronavirus, zijn in totaal zo’n honderd meldingen gedaan van bijwerkingen van het vaccin 
van BioNTech/Pfizer. Ondertussen zijn er het afgelopen etmaal 6475 nieuwe 
coronabesmettingen gemeld, laat het RIVM weten.   

In de eerste week van vaccinaties zijn in totaal zo'n honderd meldingen gedaan van 
bijwerkingen van het BioNTech/Pfizer-vaccin. In twee gevallen kregen mensen na toediening 
van het vaccin een ernstige allergische reactie, melden bijwerkingencentrum Lareb en het 
College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Beide patiënten zijn 'snel en adequaat 
behandeld en hersteld'. 

Dat de vaccinatie in zeldzame gevallen allergische reacties kan uitlokken, was al bekend uit 
het klinische onderzoek. De overige meldingen gingen over mildere bijwerkingen, zoals 
een reactie op de injectieplaats, vermoeidheid, spierpijn en hoofdpijn. Die mogelijke 
bijwerkingen waren ook niet verrassend. 

Fabrikant Pfizer adviseert om mensen na de prik nog 15 minuten in de gaten te houden, zodat 
allergische reacties direct kunnen worden behandeld als ze zich voordoen. Bron: AD, 14 
januari 2021. 
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Fraude coronasubsidieregeling 

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft aangifte gedaan bij het Openbaar 
Ministerie vanwege vermoedens van misbruik bij de coronasubsidieregeling Tegemoetkoming 
Vaste Lasten (TVL). Het gaat om 70 aangiftes.  

De regeling is bedoeld om mkb-bedrijven te helpen bij het betalen van hun vaste lasten, als 
ze door de coronacrisis in de problemen komen. De RVO heeft echter signalen ontvangen dat 
er sprake is van misbruik van de regeling. 

Staatssecretaris Mona Keijzer heeft geen goed woord over voor fraudeurs. ‘Deze 
steunmaatregelen zijn juist opgezet om ondernemers die het momenteel loodzwaar hebben te 
helpen hun vaste lasten te betalen. Wie misbruik maakt van steunmaatregelen moet zich 
schamen. Ik doe er alles aan om dit te voorkomen en ik schrik er niet voor terug om aangifte 
te laten doen bij het OM als daar reden voor is. Zo kan de regeling blijven doen waarvoor deze 
in het leven is geroepen: ondernemers die het hard nodig hebben zo snel mogelijk van 
financiële steun voorzien.' 

Sinds de opening van de regeling zijn er bijna 110.000 aanvragen ontvangen, waarvan er ruim 
96.000 zijn toegekend. De RVO is een onderzoek gestart naar 481 gevallen van mogelijke 
fraude. Bron: AD 14 januari 2021. 

Avondklok Frankrijk om 18.00 uur 

Het was al even bekend, maar nu officieel: De Fransen moeten allemaal van 18.00 uur tot 
06.00 uur van de straat om de coronaverspreiding te stoppen. Premier Jean Castex heeft de 
aanscherping van de avondklok zojuist bekendgemaakt. De regeling geldt vanaf zaterdag. 
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In 25 departementen was die avondklok al van kracht. In de overige 77 departementen 
mochten de Fransen nog tot 20.00 uur de deur uit, maar volgens de premier kan dat niet 
meer. 

Het is tijdens die uren wel toegestaan naar werk of weer naar huis te gaan, en ouders mogen 
hun kinderen op school of crèche ophalen. Castex zei er alles aan te doen om een sluiting van 
de onderwijsinstellingen te voorkomen. Het is de bedoeling op scholen elke maand zeker 1 
miljoen coronatests te doen. 

Castex noemde de coronasituatie in Frankrijk nog steeds verontrustend. Het aantal infecties 
wil maar niet dalen, en de druk op ziekenhuizen blijft hoog. Inmiddels telt het land 
ruim 69.000 coronadoden. Bron: AD, 14 januari 2021. 

Niet langer welkom 

Reizigers uit een reeks Zuid-Amerikaanse landen en Portugal mogen vanaf morgen 
het Verenigd Koninkrijk niet meer in vanwege een coronavirusvariant die in Brazilië heerst. 
Die is mogelijk besmettelijker dan het bekende virus. 

Reizigers uit Portugal zijn niet langer welkom vanwege de vele banden van dat land met 
Brazilië, met uitzondering van vrachtwagenchauffeurs.  

De maatregel geldt niet voor mensen met de Britse en Ierse nationaliteit en mensen met 
een verblijfsvergunning in het Verenigd Koninkrijk. Zij moeten wel tien dagen in 
isolatie blijven na terugkeer uit de betreffende landen. Het gaat naast Portugal om Brazilië, 
Argentinië, Bolivia, Kaapverdië, Chili, Colombia, Ecuador, Frans-Guyana, Guyana, Panama, 
Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay en Venezuela. Bron: AD, 14 januari 2021. 

Britse variant ook in Nederland 

De Britse coronamutatie is nu ook in Friesland opgedoken, bij twee bewoners van een 
woonzorgcentrum in Surhuisterveen. Tijdens een uitbraak begin deze maand bleken 
opvallend veel bewoners en medewerkers van het centrum besmet. Gisteren zijn 59 bewoners 
van ’t Suyderhuys getest. Daarvan bleken er 21 bewoners besmet met het coronavirus.  

Hoewel de virusmonsters nog niet zijn onderzocht op dna-materiaal, gaat de GGD Fryslan er 
van uit dat ook hier sprake is van de Britse variant.  

‘Het is een aannemelijke verklaring voor het grote aantal besmettingen in ’t Suyderhuys en 
een verdrietige vaststelling. We betreuren dit zeer', aldus voorzitter Jan Maarten Nuijens van 
KwadrantGroep, waar het centrum onder valt, in een verklaring.  

In totaal zijn 45 bewoners van ’t Suyderhuys positief getest. Twee daarvan zijn overleden. Ook 
zijn meer dan 40 medewerkers besmet. Bron: AD, 14 januari 2021. 
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Corona en China 

China heeft voor het eerst sinds mei melding gemaakt van de dood van een coronapatiënt. 
Dat veroorzaakte direct bezorgde reacties. De autoriteiten registreerden ook de grootste 
stijging van het aantal coronabesmettingen in tien maanden. Bij nog eens 138 mensen is 
vastgesteld dat ze het virus hebben opgelopen. 

Hoewel de stijging van het aantal besmettingen volgens officiële cijfers fors lager ligt dan in 
Europese landen, laat het wel zien dat het virus nog niet is verdwenen uit China. Daar begint 
komende maand het Chinees Nieuwjaar en dan gaan normaliter honderden miljoenen mensen 
op reis. 

De Chinese autoriteiten hebben agressieve maatregelen genomen om de verspreiding tegen te 
gaan van het virus. Het officiële dodental door de pandemie staat in China op 4635 en er 
zijn 87.844 besmettingen gemeld. Bron: AD, 14 januari 2021. 
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Update 

Het afgelopen etmaal zijn er 6475 nieuwe coronabesmettingen gemeld, laat het RIVM weten. 
Daarmee ligt het aantal deze week gemiddeld 17 procent lager dan een week eerder, en 30 
procent lager dan in de laatste week van 2020. 

In de afgelopen zeven dagen zijn in totaal 45.247 besmettingen vastgesteld. Dat zijn er 
gemiddeld 6464 per dag. 

Het aantal aan Covid-19 gerelateerde sterfgevallen steeg afgelopen etmaal met 89. Dat wil niet 
zeggen dat al deze mensen in de laatste 24 uur zijn overleden. Wanneer een coronapatiënt 
sterft, wordt dit soms pas na een tijdje doorgegeven en verwerkt in de statistieken. 

Ziekenhuizen behandelen momenteel 2502 coronapatiënten. Dat zijn er twaalf minder dan op 
woensdag. Het is het laagste aantal opgenomen coronapatiënten sinds 27 december, bijna 
drie weken geleden. Bron: AD, 14 januari 2021. 

 

Corona en Zwitserland 

De Zwitserse autoriteiten hebben een verplichte quarantaine voorgeschreven voor reizigers 
uit 'risicogebieden' inclusief Nederland, maar in het oostelijke kanton Graubünden doet een 
coronavaccinatie wonderen. De krant Tages-Anzeiger meldt dat ingeënte mensen ongeacht 
waar ze vandaan komen in Graubünden 'meteen de skipiste op kunnen'. Want volgens de 
plaatselijke gezondheidsautoriteiten hoeven vrijwel alle buitenlanders die kunnen bewijzen 
dat ze twee keer zijn ingeënt niet in quarantaine in Graubünden. Het zeer bergachtige kanton 
beslaat een groot deel van het oosten van Zwitserland. 

Er wordt vanwege virusvarianten wel een uitzondering gemaakt bij mensen uit Engeland en 
Zuid-Afrika. Voor hen blijft de quarantaineplicht in het kanton ook bestaan na twee 



185 

 

vaccinaties. ‘De bezoekers uit de overige landen kunnen na twee inentingen de bergen van 
Graubünden in, het is niet zinvol om immune mensen in quarantaine te plaatsen’, aldus 
Marina Jamnicki van de gezondheidsdienst van Graubünden. Bron: AD, 14 januari 2021. 

Artsen en Viruswaarheid 

Artsen trekken zich niets aan van de anonieme brieven die momenteel worden rondgestuurd 
door de actiegroep Viruswaarheid, zegt artsenfederatie KNMG. De organisatie vindt het 
wel zorgelijk dat artsen soms zelfs op hun privéadres worden benaderd. Ze worden 
gewaarschuwd voor vermeende juridische risico's van medewerking aan 
het Rijksvaccinatieprogramma tegen Covid-19. 

De KNMG benadrukt dat ten onrechte wordt geprobeerd artsen angst in te boezemen, om te 
voorkomen dat medewerking wordt verleend aan het vaccinatieprogramma. 

In de brief wordt gesteld dat artsen hun patiënten uitgebreid zouden moeten wijzen op het feit 
dat het om een onderzoek gaat en ook op alle - ook de zeldzame - bijwerkingen van de vaccins. 
Dit alles op straffe van aansprakelijkheid voor eventuele vaccinatieschade door onvolledige 
informatie. De bewijslast daarvoor zou volledig bij de individuele arts liggen. 

De KNMG heeft de Inspectie Gezondheidszorg inmiddels op de hoogte gebracht. De Landelijke 
Huisartsen Vereniging (LHV) gaf eerder al aan dat huisartsen niet onder de indruk zijn van 
de brief over vaccinatie tegen het coronavirus. Bron: AD, 14 januari 2021. 

Vlaanderen en de zomerfestivals 

Uiterlijk half maart wordt in Vlaanderen besloten over het al dan niet doorgaan van 
de zomerfestivals, zoals de ook bij Nederlanders populaire Rock Werchter, Pukkelpop en 
Tomorrowland. Dat is met de festivalsector afgesproken, zei de minister-president van 
Vlaanderen, Jan Jambon, donderdag in het Vlaams Parlement. 

Volgens Jambon, die ook verantwoordelijk is voor het Vlaamse cultuurbeleid, moet er over 
twee maanden meer duidelijkheid zijn over het verloop van de vaccinatiecampagne tegen 
Covid-19 in België en het perspectief dat dit mogelijk aan festivalgangers biedt. ‘Ik hoop uit 
de grond van mijn hart dat er voor de festivals opnieuw dingen mogelijk worden die vorig jaar 
niet mogelijk waren. Maar het is nu nog wat te pril om daar veel over te zeggen’ zei hij.   
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Rock Werchter is nu geagendeerd voor 1 tot en met 4 juli en Tomorrowland in de weekends 
van 17 en 24 juli. Het vierdaagse popmuziekfestival Pukkelpop in Hasselt staat van 19 tot en 
met 22 augustus op de agenda. 

De Vlaamse autoriteiten onderzoeken al wel of een groot kunstenfestival in West-Vlaanderen 
kan worden georganiseerd dat ‘Europese en zelfs internationale weerklank’ moet krijgen. 
Daarvoor zouden bestaande kunstevenementen, waaronder de Triënnales van Kortrijk en 
Brugge, de krachten bundelen. Bron: AD, 14 januari 2021.  

 

Onderzoek Britse variant 

In het onderzoek naar mutaties van het coronavirus is het van belang dat we ons niet 
blindstaren op de Britse variant, die sinds december vorig jaar steeds meer in Nederland 
rondwaart. Dat zegt viroloog Marion Koopmans vanuit het Chinese Wuhan, waar zij 
momenteel met een internationaal onderzoeksteam van de Wereldgezondheidsorganisatie 
(WHO) verblijft om onderzoek te doen naar de herkomst van het coronavirus. 

‘Je moet oppassen dat je niet teveel inzoomt op deze specifieke variant. We moeten het hele 
plaatje in de gaten blijven houden’, stelt Koopmans, namens het Rotterdamse Erasmus MC 
betrokken bij het in kaart brengen van alle mogelijke varianten van het virus. Er zijn vele 
variaties van het virus en lang niet alle hebben gevaarlijke eigenschappen. Bron: AD, 14 
januari 2021. 
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Britten weigeren Zuid-Amerikanen bij de grens om nieuwe 
virusvariant uit Brazilië 

Reizigers uit een aantal Zuid-Amerikaanse landen zijn vanaf morgen niet meer welkom in het 
Verenigd Koninkrijk. Het Britse ministerie van Transport en Luchtvaart voert de maatregel in 
omdat er zorgen zijn over een variant van het coronavirus die in Brazilië is opgedoken. 

Het inreisverbod geldt niet alleen voor Brazilianen, maar ook voor inwoners van Suriname, 
Argentinië, Bolivia, Chili, Colombia, Ecuador, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela, 
Guyana en Frans-Guyana. Ook Portugezen krijgen met de maatregel te maken, omdat veel 
Brazilianen via dat land Europa binnenkomen. Er wordt een uitzondering gemaakt voor het 
vervoer van essentiële goederen naar het VK. 

Er gelden al strenge reisbeperkingen voor mensen die naar het Verenigd Koninkrijk willen. 
Dat mag alleen in uitzonderlijke gevallen en situaties. 

Over de Braziliaanse variant van het virus is nog weinig bekend en dat geldt ook voor de 
werking van de verschillende coronavaccins op de mutatie. Bron: NOS, 14 januari 2021. 

Boze huisartsen eisen vaccin op, De Jonge geeft geen sjoege 

Boze huisartsen eisen vaccins op om zichzelf en hun medewerkers tegen covid te beschermen. 
Minister de Jonge moet direct 15.000 vaccins van Pfizer beschikbaar stellen, aldus de 
Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). Maar De Jonge geeft geen sjoege, de LHV beraadt 
zich op dit moment op stappen. 

Een vergadering van ‘gekrenkte’ en ‘boze’ huisartsen staat vanavond op het programma, 
stappen van de beroepsgroep dreigen. Eerder vandaag heeft de LHV minister De Jonge 
(Volksgezondheid) een gepeperde brief gestuurd, waarin de vaccins worden opgeëist.  
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De LHV zegt dat de minister terug komt op eerder gemaakte afspraken, omdat tijdens een 
debat plots bleek dat huisartsen er niet op kunnen rekenen vaccins tegen corona deze maand 
tot hun beschikking te hebben. Dat daarbij in twijfel werd getrokken of de LHV wel écht een 
achterban van huisartsen vertegenwoordigt, is ook tegen het zere been.  

Nadat bekend werd dat zorgpersoneel in ziekenhuizen met voorrang zou worden gevaccineerd, 
volgde al snel het nieuws dat ook huisartsen niet lang zouden hoeven wachten. Zij zouden het 
vaccin van Moderna krijgen, terwijl de eerste injecties met het Pfizer-vaccin gegeven worden. 
Maar het vaccin van Moderna is maar mondjesmaat berschikbaar, waarop De Jonge besloot 
dat het dan AstraZeneca zou moeten worden, voor de huisartsen. Maar dat vaccin is op dit 
moment nog helemaal niet beschikbaar.  

Maar De Jonge stelt dat er helemaal geen harde deadline is afgesproken. ‘Niet juist’, schrijft 
hij in een brief over de beschikbaarheid in januari. Als het vaccin van Monderna niet 
voorhanden zou zijn, zouden er vervolgafspraken worden gemaakt. Hij benadrukt wél zalvend 
dat huisartsen ‘belangrijk’ zijn.  

 

 

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) © ANP 

 

Het is nog maar de vraag of huisartsen dat verhaal slikken. Dat De Jonge de afspraak met 
huisartsen niet nakomt, maar - aldus de LHV - ook nog eens ontkent dat deze is gemaakt, 
zorgt voor ongeloof. ‘Het krenkt ons zeer', schrijft de vereniging. Ook omdat de huisartsen 
juist ‘ruimhartig meewerkten’ aan het mogelijk maken van vaccinaties en die ‘extra taak’ ook 
op zich wilden nemen.  

Als de Jonge hun eis om extra vaccins niet inwilligt, beramen de huisartsen zich op ‘verdere 
acties'. Dreigend klinkt: ‘ Wij willen niet dat huisartsen zich terugtrekken uit het 
vaccinatieproces of bij vermoedens van COVID sneller gaan doorverwijzen naar de 
ziekenhuizen'.  Bron: Tubantia, 14 januari 2021. 
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Hema wordt hard geraakt: ‘lockdown niet zonder gevolgen’ 

Tien miljoen euro verlies. Per week. Dat tikt aan bij Hema en daarom heeft het warenhuis 
besloten alle bestellingen die tot half april zijn gedaan, op te schorten. De enorme voorraden 
zijn niet alleen voor Hema een groot probleem. ‘Er is sprake van een ketencrash, met 
nauwelijks nog in- en uitstroom.’ 

Leveranciers van Hema hoeven de komende tijd geen producten meer te leveren aan de 
winkelketen. Reden is dat de distributiecentra van Hema vol liggen. Het gaat vooral om 
producten die met zeecontainers uit Azië worden verscheept. Voorlopig hoeven leveranciers 
ook geen nieuwe bestellingen te verwachten. Daarnaast wordt de betalingstermijn voor alles 
wat al geleverd is met dertig dagen verlengd. 

 

 

Honderden Hema-winkels zijn sinds half december gesloten. © Mischa Keemink  

 

Door de winkelsluiting is Hema qua omzet volledig afhankelijk van de online verkopen. Sinds 
de winkels half december dicht moesten, is online sprake van een verkoopstijging van 300 
procent. Toch is dat niet voldoende om het verlies van de omzet uit de winkels te compenseren. 
‘Helaas niet. Onze webshop zorgt nu voor 35 procent van de omzet. Dat betekent dat er nog 
steeds heel veel spullen niet worden verkocht. Het hoopt zich op, vandaar dat we stappen 
moeten ondernemen om minder voorraad te krijgen. De lockdown gaat minstens acht weken 
duren, we moeten iets doen om de pijn te verzachten’, zegt Hema-woordvoerster Frederike van 
Urk. 

Ze wil naar eigen zeggen niet te lang nadenken over het effect van een nog langere lockdown. 
‘Ik vrees dat ik dan misselijk word.’’ Van Urk benadrukt dat Hema maatregelen moet nemen 
om het verlies zoveel mogelijk te beperken. ‘Het zou gek zijn als we zeggen dat er niets aan de 
hand is. De uithaal van onze directeur Tjeerd Jegen eerder deze week op LinkedIn richting 
Albert Heijn moet je in die context plaatsen. Hij wist op dat moment dat onze winkels nóg 
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langer dicht moeten blijven. Als je dan zo'n AH-actie ziet waarbij non-food artikelen in de 
aanbieding gaan, dan is dat net te veel en word je boos.’ 

Daarnaast kunnen grotere winkelbedrijven als Hema tot nu toe geen beroep doen op 
overheidscompensatie van de voorraden. ‘Wat wij doen is niet illegaal of gek, het is een kwestie 
van overleven. We hebben de laatste jaren veel meegemaakt bij dit bedrijf en we zijn er nog 
steeds. Omvallen doet Hema niet snel, we zijn doorgewinterde survivors.’ Eind vorig jaar werd 
bekend dat Hema na een turbulente periode is overgenomen door Jumbo-familie Van Eerd en 
investeerder Parcom.  

Hema is lang niet het enige retailbedrijf dat drastische maatregelen neemt. Volgens Olaf 
Zwijnenburg, retailspecialist bij de Rabobank, zijn voorraden voor heel veel winkels een groot 
probleem. ‘Ondernemers die niks of nauwelijks iets verkopen, komen niet alleen financieel 
maar ook logistiek klem te zitten. Er is een zogeheten ‘ketencrash’ aan de gang. Groothandels 
kunnen hun spullen niet meer kwijt bij de winkels, leveranciers krijgen geen opdrachten meer. 
Er is nauwelijks nog in- en uitstroom.’ 

 

@ANP 

Volgens Zwijnenburg is het belangrijk dat het nieuwe steunpakket van de overheid enigszins 
maatwerk biedt om ondernemers te helpen. ‘Een voorraad van een horecabedrijf kun je niet 
vergelijken met een kledingwinkel. Er zal meer compensatie moeten komen voor specifieke 
sectoren. Lastig voor een overheid om dat goed en snel te regelen, maar in ongekende tijden 
zijn ongekende en ook flexibele maatregelen nodig.’ Bron: Tubantia, 14 januari 2021.   
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Doutzen Kroes noemt coronatest bij kinderen ’diep triest’ 

In de gemeente Lansingerland wordt grootschalig getest op het coronavirus. Aanleiding is de 
uitbraak van de Britse variant van het virus bij een school in Bergschenhoek. Topmodel 
Doutzen Kroes (35) is ontstemd over het feit dat ook jonge kinderen worden getest.   

‘Diep triest dit’, schrijft Doutzen in een reactie op een Instagram-bericht van NU.nl waarin 
staat dat kinderen na afloop van een coronatest een dapperheidsdiploma krijgen. 
‘Propaganda! Blijf van onze kinderen af!!!!’, gaat ze verder. 

Ook haar man Sunnery James uit zijn onvrede op het platform.  ‘Wow... tenenkrommend!’, 
schrijft hij.  

Twitteraars zetten hun vraagtekens bij de deskundigheid van het model op het gebied van het 
coronavirus. ‘Help, daar is onze deskundige mevrouw Kroes weer’, schrijft iemand.  

‘Ze zal wel weer een uurtje gegoogled hebben en is weer helemaal bij als viroloog, diep triest’, 
tweet iemand anders. 
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Doutzen Kroes 

Het is niet de eerste keer dat Doutzen zich uitspreekt over de coronacrisis. Afgelopen zomer 
stelde het model een aantal vragen over corona na ’urenlang onderzoek’. ‘Ik ben een tijdje stil 
geweest, omdat ik heb geprobeerd om alles te begrijpen, maar ik begrijp het niet’, schreef ze 
op Instagram. ‘Mijn vragen zijn: willen ze dat wij gezond zijn? Waarom is het boosten van ons 
immuunsysteem met vitamines en voedsel dat rijk is aan voedingsstoffen geen onderdeel om 
corona te bestrijden? Willen ze dat we verenigd of verdeeld zijn?’ 

Ze suggereerde zelfs dat media, de farmaceutische industrie, regeringen en grote bedrijven 
verkeerde motieven zouden nastreven in deze donkere tijden. ‘Is het gemakkelijker om een 
door angst gedreven samenleving te beheersen? Willen ze het beste voor ons? En met ’zij’ heb 
ik het over de media, de farmaceutische industrie, onze regeringen en alle grote bedrijven die 
heel andere belangen hebben dan de onze, zo lijkt het.’ Bron: De Telegraaf, 14 januari 2021.   

Deskundigen pleiten voor onderzoek naar werking 
vaccin bij kinderen  

Er moet onderzocht worden of ook kinderen gevaccineerd kunnen worden tegen het 
coronavirus. Dat zeggen twee deskundigen tegen Nieuwsuur. Er zijn aanwijzingen dat de 
Britse variant van het virus ook onder kinderen sneller rond gaat. ‘We hadden tot nu het idee 
dat bij kinderen de verspreiding van corona gering is en dat kinderen er niet heel ziek van 
worden. Dat lijkt nu wat anders bij de Britse variant’, zegt Maarten Postma, hoogleraar 
gezondheidseconomie. 

OMT-lid Marc Bonten maakt zich grote zorgen: ‘Er zal iets moeten gebeuren om sterker te zijn 
tegen dit virus. Het zou kunnen dat ook kinderen gevaccineerd moeten worden om dit virus 
voorgoed onder de knie te krijgen.’ Bron: NOS, 14 januari 2021. 

Misdaad in Oost-Nederland stijgt, corona legt enorme druk op 
politie 

Het aantal misdrijven in Oost-Nederland is in 2020 met bijna 2 procent gestegen. Vorig jaar 
registreerde de politie in Oost 126.000 misdrijven. Vooral de digitale misdaad blijft toenemen. 
Corona heeft de online criminaliteit een boost gegeven.  
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De politie controleert na een melding van overlast. © ANP 

De traditionele misdaad zoals woninginbraken, overvallen en straatroven is flink gedaald. De 
cijfers worden sterk beïnvloed door de corona. Dat hebben politie en justitie donderdagmiddag 
in Nijmegen bekend gemaakt tijdens de presentatie van de jaarcijfers. Bron: Tubantia, 14 
januari 2021. 

 

 

Onderzoekers in Wuhan: begin van 'wetenschappelijke 
speurtocht' naar ontstaan corona  
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Maandenlang heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) onderhandeld met de Chinese 
regering, vorige week werd het vertrek op het laatste moment uitgesteld. Nu is het toch zover: 
experts uit verschillende landen zijn in China aangekomen om onderzoek te doen naar het 
ontstaan van de coronapandemie. 

Overigens geldt dat nog niet voor alle vijftien wetenschappers uit het team. Twee van hen zijn 
voorlopig gestrand op het vliegveld van Singapore vanwege een positieve test op antistoffen. 
Wie wel al in China is, is de Nederlandse viroloog Marion Koopmans. Zij gaat met haar collega's 
onderzoeken hoe het virus van dier op mens is overgesprongen en waar en wanneer dat 
gebeurde. Een wetenschappelijke monsterklus, vol met politieke gevoeligheden. 

De meest waarschijnlijke optie is dat het virus zijn oorsprong vond in vleermuizen, zei 
Koopmans voor vertrek tegen de NOS. ‘Maar het proces daarvoor, hoelang dat heeft gespeeld 
en via welke route het virus bij de mens terechtkwam, daar hopen we meer zicht op te krijgen. 
Onze opdracht is om een diepe reconstructie te maken van dat begin.’ 

 
Het team van de WHO verlaat met een bus de luchthaven van Wuhan, viroloog Koopmans in 
het midden  REUTERS  

 

Het virus werd voor het eerst bij mensen vastgesteld in de miljoenenstad Wuhan, eind 2019. 
Dat is waar de experts - na twee weken verplichte quarantaine - hun onderzoek beginnen. 

Een van de plekken die ze gaan bezoeken is de wildedierenmarkt waar een eerste grote groep 
mensen besmet raakte. Het zou kunnen dat een van die mensen patient zero was: de eerste 
mens die het virus opliep. Onderzoek op monsters van dieren die op de markt verkocht 
worden, moet uitwijzen of bepaalde diersoorten het virus in zich dragen en mogelijk op de 
mens hebben overgedragen. 

Een andere mogelijkheid is dat de markt het eerste super spreading event was van een virus 
dat eerder al was ontstaan. Om uit te zoeken hoe dat zit, gaan de wetenschappers onder meer 
bloedmonsters analyseren die dateren uit de maanden voor de officiële uitbraak eind 2019. 
Als ze daarin antistoffen aantreffen, weten ze dat het virus al langer in de regio de ronde deed. 

De uiteindelijke bedoeling is om te reconstrueren welk pad het coronavirus heeft afgelegd 
voordat het van een dier op een mens overging. Informatie die de wetenschappers vergaren in 
Wuhan kan daarbij leiden naar andere regio's in China, of zelfs naar het buitenland. 
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Voor dat onderzoek is wel de medewerking nodig van de Chinese autoriteiten. In welke mate 
die de WHO-wetenschappers vrijuit hun werk zullen laten doen, is nog af te wachten. De 
Chinese overheid ziet de vraag naar de oorsprong van het coronavirus deels als schuldvraag, 
en schuift die schuld liever af. 

Zo is bekend dat Chinese autoriteiten aan het begin van de epidemie informatie achterhielden 
en dat journalisten en artsen die uit de school klapten daarvoor werden gestraft. Recenter 
suggereerden staatsmedia in China dat het virus niet in hun land ontstond, maar al eerder 
in Europa circuleerde. Experts bij de WHO noemen die bewering ‘hoogst speculatief’. 

Toch hebben de WHO-wetenschappers besloten samen te werken met hun collega's in China. 
Over de opzet van het onderzoek wordt al maanden vergaderd en een deel van het voorwerk - 
zoals het afnemen van monsters - gebeurt door Chinese wetenschappers. 

Sommige westerse regeringen, de Amerikaanse voorop, zijn sceptisch over wat dat betekent 
voor de onderzoeksresultaten. Maar viroloog Koopmans gaat ervan uit dat Chinese 
wetenschappers vrijelijk informatie zullen kunnen delen. ‘De missie is aan beide kanten 
voorbereid. China heeft toestemming gegeven om het op deze manier te doen. Ze weten precies 
van de plannen, dus we gaan het zien.’ 

Naar verwachting blijft het WHO-team vier tot vijf weken in China. Dat is genoeg voor de eerste 
vaststellingen, maar vermoedelijk niet voor sluitende antwoorden op de onderzoeksvragen van 
de wetenschappers. Het achterhalen van de oorsprong van een virus kan jaren duren. 
Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat het helemaal niet lukt. 

Maar zulke vooruitzichten zijn de wetenschappers wel gewend: echt snel gaat het in hun 
vakgebied bijna nooit. Grondigheid staat voorop. ‘Een wetenschappelijke speurtocht’, zo 
beschreef Marion Koopmans de missie van het WHO-team in een interview met de Chinese 
nieuwszender CGTN. Niet met de bedoeling om te beschuldigen, benadrukte ze. ‘Maar om te 
begrijpen en te leren voor de toekomst.’ Bron: NOS, 14 januari 2021. 

Avondklok heeft gevolgen voor uitvoering politietaken 

De politie bereidt zich voor op het handhaven van een avondklok. Als het kabinet besluit dat 
er een avondklok komt, worden roosters aangepast en zullen sommige politietaken tijdelijk 
niet uitgevoerd worden. 

Om de avondklok te handhaven zijn veel meer politieagenten op straat nodig, zegt Willem 
Woelders, commandant corona bij de nationale politie. ‘Mensen die nu overdag werken, zullen 
's avonds moeten gaan werken. En sommige taken moeten we een tijd stilleggen", zegt hij in 
gesprek met Nieuwsuur. "Dat gaat de rest van het jaar gevolgen hebben.’ 

Welke politietaken er worden stilgelegd kan per regio verschillen. Woelders verwacht dat de 
afhandeling van strafzaken vertraging oploopt. ‘En wijkagenten zullen vaker 's avonds moeten 
gaan werken en daardoor overdag minder bereikbaar zijn.’ Ook verkeerscontroles en de 
controle op bijvoorbeeld vergunninghouders van vuurwapens kunnen op de lange baan 
geschoven worden. Vanwege de avondklok zullen er meer geüniformeerde agenten op straat 
te zien zijn. De ME kan ingezet worden als dat nodig is. Bron: NOS, 14 januari 2021.  
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Alexandria Ocasio-Cortez omschrijft de aanval van agressieve Trump-aanhangers op het 
Capitool als een traumatische ervaring. ‘Er was een treffen zeer dichtbij. Ik dacht dat ik dood 
zou gaan’, vertelde het bekende New Yorkse Congreslid op Instagram Live. ‘Ik wist niet of ik 
de dag zou overleven.’ 

Verscheidene Democratische afgevaardigden denken dat de neonazi’s, complotdenkers en 
andere Trump-aanhangers die het Capitool binnendrongen, hulp van binnenuit hebben 
gekregen. Zo zijn er beelden van agenten die de agressieve indringers geen strobreed in de 
weg legden en gesprekken met hen aanknoopten. “Het is vrij traumatiserend om in het 
Capitool rond te rennen en niet te weten of een agent je zal helpen of juist niet”, aldus Ocasio-
Cortez. 



197 

 

De Democratische afgevaardigde Mikie Sherrill uit New Jersey vertelde dinsdag in een 
Facebook-video dat collega’s van haar een dag voor de bestorming groepen mensen hebben 
binnengelaten voor een verkenningsrondleiding. Op de dag van de bestorming maakten 
Sherill, die eerder piloot was bij de marine, en AOC zich zorgen dat Republikeinen hun 
schuilplaats zouden verraden. ‘In plaats van hun collega’s te beschermen, twitterden ze waar 
ze zaten, zodat de menigte hen zou kunnen vinden’, stelt Ocasio-Cortez. 

‘Het is niet overdreven om te zeggen dat veel leden van het Huis van Afgevaardigden bijna 
zijn vermoord’, aldus Ocasio-Cortez. Verscheidene indringers hadden zip ties bij zich 
waarmee mensen kunnen worden geboeid. Ook werden er pijpbommen en Molotovcocktails 
gevonden in de buurt van het Capitool en in de auto’s van de Trump-aanhangers. Tijdens de 
aanval vernielden de indringers de paniekknoppen in het kantoor van de Democratische 
afgevaardigde Ayanna Pressley. 

Behalve op enkele bekende Democraten hadden de indringers het ook voorzien op Mike Pence 
die vooraf had aangekondigd dat hij het tellen van de stemmen niet zou verhinderen. Er 
waren talloze oproepen om de vicepresident op te hangen. Bron: JOOP BNN/VARA, 13 
januari 2021. 

 

Het blijft niet bij die ene aanval op het Capitool, vrezen wetenschappers. Daarvoor is het 
aantal extremisten in de VS, én in de rest van de wereld, te lang ongeremd gegroeid en is de 
verwevenheid met de politie en het leger te groot. 

De bestorming van het Capitool, afgelopen woensdag was nog maar net voorbij of voormalig 
president Obama deed een verklaring uit. Hij zag het al aankomen, schreef hij. ‘We zouden 
onszelf belachelijk maken als we zeiden dat dit een complete verrassing was.’ 

Iedereen zag het aankomen. Dat zeggen ook tientallen onderzoekers en politicologen. De 
aanval was in alle openheid aangekondigd. Het zal niet de laatste zijn, zeggen zij ook. ‘Het 
gaat erom wat er in de komende maanden gebeurt’ zegt Arie Perliger, politicoloog en 
criminoloog aan de universiteit van Massachusetts. 

‘Ook nu bereiden een heleboel groepen aanvallen voor, die misschien wel gewelddadiger zullen 
zijn dan die van deze week. Mijn verwachting is dat we de komende weken gelijksoortige 
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gebeurtenissen zullen zien. Ik vrees ook dat er een aantal echte terroristische aanslagen zal 
volgen, waarbij meer mensen omkomen. Er worden in ieder geval voorbereidingen voor 
getroffen in militie-kringen. Bovendien, in het verleden is het ook zo gegaan: deze aanvallen 
komen in golven.’ 

Je kunt Perliger een zekere mate van voorspellende gaven toedichten, want hij wist vooraf 
dermate precies wat er op 6 januari zou gebeuren, dat hij er de publicatie van een 
wetenschappelijk artikel op afstemde. Hij besloot zijn stuk over de ‘tweede golf van de 
Amerikaanse militiebeweging’ op 6 januari te publiceren, omdat het dan het meest actueel 
zou zijn. 

‘Heel moeilijk was het niet om dit te zien aankomen. Iedereen wist dat dit zou gebeuren’, zegt 
Perliger een dag na de bestorming van het Capitool aan de telefoon. ‘In alle openheid zeiden 
de leiders van verschillende extremistische groepen dat ze op 6 januari in Washington zouden 
zijn. Er werden wapens aangeschaft en gefabriceerd. Er was niets geheimzinnigs aan.’ 

Perliger wijst erop dat de afgelopen weken al in allerlei internetwinkels t-shirts te koop waren 
met civil war 2, de tweede burgeroorlog. Op sociale media werd er in de dagen voor 6 januari 
duizenden keren gepraat over de actie in Washington. ‘Sloop de staat’ was een van de termen 
die werd gebruikt. Een bekende agitator als Alex Jones had laten weten dat ‘er mensen 
klaarstaan in DC om te verhinderen dat de president wordt afgezet’. 

Vaak wordt gezegd dat de regering-Trump ervoor heeft gezorgd dat deze sfeer van geweld en 
wantrouwen in de Verenigde Staten is gaan overheersen. ‘Hij heeft zeker een rol van betekenis 
gespeeld. Hij heeft deze mensen het gevoel gegeven dat hun stem van betekenis is, dat hun 
gedachten de moeite waard zijn.’ 

Ze vrezen voor aantasting van hun rechten, dat ze geen wapens meer mogen dragen. Maar 
Perliger zegt dat het niet alleen aan Trump ligt. ‘De extreme milities die dit hebben 
georganiseerd, bestaan al veel langer dan de regering-Trump’, zegt hij. ‘Ze waren er ook in de 
jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw en ook toen was meer dan de helft van hun 
geweld gericht tegen de overheid.’ In zijn laatste artikel schrijft Perliger dat er sinds 2008 een 
tweede golf van milities is ontstaan. Groepen met een naam als Constitutional Patriots, 
schieten als paddenstoelen uit de grond en weten steeds meer mensen aan zich te binden. Ze 
hebben het idee dat hun waarden van ze worden afgenomen: dat hun recht op het dragen van 
een wapen zal worden beperkt, of dat ze verplicht worden aan allerlei milieueisen te voldoen. 

Hij beschrijft hoe er in het hele land tientallen groepen zijn ontstaan op lokaal niveau en dat 
ze in toenemende mate landelijk georganiseerd zijn. De laatste jaren zenden ze hun mensen 
uit naar de plaatsen waarvan zij menen dat hun waarden daar onder druk staan. 

Tussen Donald Trump en de milities is een wederzijdse waardering ontstaan die voor beide 
kanten voordelig heeft gewerkt. ‘De milities voelen zich gesterkt en gelegitimeerd door Trump, 
die op zijn beurt van hen bevestiging krijgt dat hij ondanks alle bewijzen van het tegendeel de 
verkiezingen heeft gewonnen.’ 

‘Wat erg zorgelijk is, is de mate waarin deze milities aantrekkingskracht uitoefenen op 
politieagenten en veteranen. Zeker tien procent van het ledenbestand van een organisatie als 
de Oath Keepers, een van de clubs die achter de bestorming van woensdag zat, bestaat uit 
agenten en mensen die dienen of gediend hebben in het leger. Die mensen legitimeren ook het 
gedachtegoed van deze groepen. Ze maken normaal wat eerst extreem was. Zo worden die 
milities aantrekkelijk voor lossere groepen uit de onlinewereld, die hun activiteiten 
verplaatsen naar de echte wereld.’ 

Niet alleen in Trumpiaans Amerika, overal waart extremisme rond. De analyse van Perliger 
wordt gedeeld door Cynthia Miller-Idriss, hoogleraar aan de universiteit van Washington, 
gespecialiseerd in extremisme en radicalisering. In oktober publiceerde zij het boek Hate in 
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the homeland, over het nieuwe extreemrechts. Dat bestaat, zegt zij, niet alleen in het 
Trumpiaanse Amerika. Het waart rond op de hele wereld en op veel plaatsen zijn de 
extreemrechtse groepen op een verontrustende manier verweven geraakt met delen van het 
justitieapparaat. Bron: Trouw, 9 januari 2021.  

Aantal winkelketens betaald minder of zelfs geen huur meer 

Een aantal grote Nederlandse winkelketens ligt op ramkoers met hun verhuurders omdat ze 
minder of zelfs geen huur meer betalen, blijkt uit een rondgang van Het Financieele Dagblad. 
Lingerieketen Hunkemöller stopte met het betalen van huur en zegt na afloop van de lockdown 
in gesprek te willen over een regeling. Veel andere winkelketens als Blokker, Wibra en 
schoenenketen Omoda betalen de helft van de huur, schrijft de krant. 

Gisteravond overlegden zestig directeuren van grootwinkelbedrijven digitaal met elkaar, op 
initiatief van brancheorganisatie INretail. Daar liepen de emoties af en toe hoog op, zegt 
directeur Udo Delfgou in de krant. ‘Het algehele gevoel: de overheid heeft géén idee wat voor 
bloedbad zij aanricht.’ 

Winkeleigenaren hebben vorig jaar massaal huurkorting gegeven en betalingsuitstel verleend 
om hun huurders door de coronacrisis te helpen. Bij veel kleinere partijen is de rek er nu uit, 
zegt directeur Laurens van de Noort van Vastgoed Belang, de koepel voor particuliere 
vastgoedbeleggers. ‘Mijn achterban bestaat voor een groot deel uit ondernemers die één of 
twee panden hebben en moeten leven van de huur.’ 

Overigens komt de regering ondernemers enigszins tegemoet met een 
tegemoetkomingsregeling voor vaste lasten. Die steun is afhankelijk van de hoogte van de 
vaste lasten en het omzetverlies. Bron: NOS, 14 januari 2021.  

Corona in de gevangenis: veel gedetineerden preventief in 
quarantaine 

Al bijna duizend gedetineerden zitten preventief in quarantaine na coronabesmettingen in de 
gevangenis. Zij moeten in isolatie omdat een medegedetineerde corona bleek te hebben of 
omdat ze in contact zijn geweest met besmet bezoek of personeel. Bron: NOS, 14 januari 2021.   

Bestorming Capitool zorgt voor corona-rel: ’Chemische 
oorlogsvoering!’ 

 
Een Democratisch Congreslid heeft een nieuw hoofdstuk gegeven aan de bestorming van het 
Capitool. Mede-parlementariërs die op 6 januari moesten vluchten voor binnendringende 
demonstranten en geen mondkapjes droegen in het parlementsgebouw van Washington, 
bezondigen zich aan ’chemische oorlogsvoering’.  

Die mening is Ayanna Pressley toegedaan, lid van de uiterst linkse ’squad’ met onder meer 
Alexandria Ocasio-Cortez. 

‘Het is crimineel gedrag’, begint Pressley. ‘Ze zijn vanaf het begin aan medeschuldig geweest 
om de kastanjes voor Donald Trump uit het vuur te halen, bewust crimineel gedrag, 
ontkennen de wetenschap en ze hebben de pandemie laten ontsporen. Als je geen mondkapje 
draagt, dat is crimineel. Chemische oorlogsvoering, als je het mij vraagt.’ 

Die mening is Ayanna Pressley toegedaan, lid van de uiterst linkse ’squad’ met onder meer 
Alexandria Ocasio-Cortez. 
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‘Het is crimineel gedrag’, begint Pressley. ‘Ze zijn vanaf het begin aan medeschuldig geweest 
om de kastanjes voor Donald Trump uit het vuur te halen, bewust crimineel gedrag, 
ontkennen de wetenschap en ze hebben de pandemie laten ontsporen. Als je geen mondkapje 
draagt, dat is crimineel. Chemische oorlogsvoering, als je het mij vraagt.’ 

Pressley spreekt over het moment waarop Democraten en Republikeinen als sardienen in een 
blikje naar een ’safe room’ werden gebracht, tijdens het tumult van de bestorming van het 
Capitool. Haar echtgenoot Conan Harris, die op de bewuste dag bij haar was, is later positief 
getest. Drie andere Democraten ook. Van Republikeinen is niets bekend, schrijft Fox News. 

Zo laat Pressley de zwartste dag in de geschiedenis van de Amerikaanse democratie ook nog 
ontaarden in een coronarel. Fox News noemt de schuldigen op een rij, politici Marjorie Taylor 
Greene, Markwayne Mullin, Andy Biggs, Scott Perry, Michael Cloud en Doug LaMalfa. 
Overigens voegde Pressley zelf de daad bij het woord. Toen ze collega’s zonder mondkapje zag, 
is ze die avond de ’safe room’ uitgelopen. Bron: De Telegraaf, 16 januari 2021. 

 

Eerste vaccins naar Suriname 

Suriname heeft zich verzekerd van een eerste partij coronavaccins, die naar verwachting eind 
deze maand aankomt, zei gezondheidsminister Amar Ramadhin op de radio. Het gaat om het 
Pfizervaccin, meldt persbureau ANP. 

Suriname krijgt de vaccins via het Covax-programma, een internationaal initiatief dat vaccins 
voor een redelijke prijs beschikbaar stelt aan armere landen. Door op tijd een aanbetaling te 
doen en een vaccinatieplan klaar te hebben, heeft Suriname de levering kunnen veiligstellen. 
De eerste zending bevat volgens de minister net genoeg vaccins voor de inenting van 
zorgmedewerkers die dagelijks contact hebben met coronapatiënten. Bron: NOS, 14 januari 
2021.    
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Bezoeker neemt corona mee het verpleeghuis in 

 
‘De druk op de zorg in Drenthe heeft een kritiek niveau bereikt. We zien in veel verpleeg- en 
verzorgingstehuizen en woonzorgcentra het aantal besmettingen onder zowel bewoners als 
personeel nog steeds snel oplopen’, zegt Hans Kox, directeur Publieke Gezondheid van de 
GGD. 
 
Hoe kan het dat juist in de verpleeghuizen, waar de meest kwetsbare bevolkingsgroep woont, 
corona zo om zich heen grijpt? 
 
Els de Lange is specialist ouderengeneeskunde bij Interzorg. ‘Zodra er één besmetting binnen 
is, dan gaat het snel. Dat komt omdat iedereen natuurlijk vrij dicht op elkaar leeft in een 
instelling. Een gedeelde huiskamer, een gedeelde badkamer... En op de afdelingen waar 
mensen met dementie wonen is het lastig om anderhalve meter afstand te houden van elkaar.’ 
 
De vraag is dan ook niet hoe het kan dat het zo snel verspreid binnen een instelling. ‘We 
moeten ons juist afvragen hoe die ene eerste besmetting binnenkomt’, aldus De Lange. 
 
‘We kunnen ons niet permitteren om weer in dezelfde situatie terecht te komen als in het 
voorjaar’, zei hoogleraar ouderengeneeskunde en OMT-lid Hertogh in september tegen de 
NOS. Hij presenteerde destijds samen met collega-hoogleraar Bianca Buurman een breed 
omarrmd advies dat een herhaling van de ellende moest voorkomen. 

 

 
Bezoekers houden niet altijd hun mondkapjes op. @ANP 

Dat is deels gelukt, omdat er nu veel meer beschermingsmiddelen en testen beschikbaar zijn. 
‘Ik weet zeker dat als we in dezelfde situatie zouden zitten als in de eerste golf, dat er veel 
meer sterfgevallen zouden zijn’, zegt Hertogh tegen de NOS. 
 
Toch zijn verpleeghuizen nu weer duidelijk oververtegenwoordigd in de besmettings- en 
sterftecijfers. 
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Hoogleraar Bianca Buurman zei eerder tegen de NOS: ‘We hebben besloten dat we tijdens een 
tweede golf verpleeghuizen niet willen afsluiten voor bezoek, zoals we destijds wel deden. Maar 
dat betekent natuurlijk wel dat als je een nieuwe grote uitbraak hebt onder de bevolking, die 
ook de huizen binnenkomt. En daar wonen nu eenmaal de meest kwetsbare mensen. Ik denk 
dat 100 procent bescherming onmogelijk is.’ 
 
Els de Lange van Interzorg herkent het beeld dat bezoekers het virus mee naar binnen nemen. 
‘We hebben strenge regels, we nemen strenge voorzorgsmaatregelen. Iedereen krijgt bij de 
ingang een mondneusmasker. Die moet het bezoek dan ook ophouden.’ 
 
Bezoek is binnen de instellingen van Interzorg alleen toegestaan in het appartement van de 
bewoner, en niet in de gemeenschappelijke ruimtes. ‘Dan gaat het bezoek keurig met masker 
op naar binnen. Maar als we dan even later op de kamer komen, dan zien we toch dat het 
masker is afgezet, of naar beneden geschoven. Ja, dan helpt het natuurlijk niet.’ 
 
‘Daarom vermoed ik dat het leeuwendeel van de besmettingen via de bezoekers binnenkomt. 
Ze houden zich gewoon niet aan de voorzorgsmaatregelen. Daar ligt het grootste risico’, zegt 
De Lange. Toch is ze wel heel blij dat bezoek nog steeds toegestaan is. ‘In de vorige periode 
was dat echt hartverscheurend. Het zou alleen zo mooi zijn als het bezoek zich ook houdt aan 
de regels die er zijn. Dan kan het ook prima.’ 
 
Afgezien van de bezoekers en de contacten tussen de bewoners onderling, lijken ook de 
medewerkers een significante rol te spelen. Bron- en contactonderzoek toont aan dat het virus 
toch nog binnen komt via medewerkers. Zij lopen immers elke dag in en uit, en hebben naast 
hun werk ook hun dagelijkse contacten thuis. 
 
De Lange herkent dit beeld niet: ‘Wij zien dat onze medewerkers zich echt goed aan de regels 
houden. Ze gebruiken altijd de persoonlijke beschermingsmiddelen en ook op de manier 
waarop dat hoort. Ik denk dus niet dat die een rol spelen binnen de besmettingen in 
instellingen.’ 
 
Hoe het dan kan dat ook een groot deel van het personeel besmet raakt als er eenmaal een 
uitbraak is, is onbekend. 
 
Bij woonzorgcentrum Weidesteyn in Hoogeveen is na een grote uitbraak de hulp ingeroepen 
van defensie. Eind december kwamen de eerste coronabesmettingen binnen deze Treant-
locatie aan het licht. Dertig bewoners raakten besmet, enkele patiënten overleden. Ook 
personeel werd ziek, het verzuim nam de afgelopen weken toe waardoor er gaten in de roosters 
ontstonden. 
 
Hulp van buitenaf bleek nodig, Defensie levert nu drie verzorgenden, een verpleegkundige en 
een planner. Deze militairen blijven de komende drie weken helpen. Bij Interzorg is er nog 
geen sprake van dat er hulp van buitenaf moet worden ingeroepen. De Lange: ‘Wij kunnen 
het tot nu toe nog goed redden, we hebben geen ondersteuning nodig gehad. Momenteel lukt 
het om dat allemaal nog rond te breien.’ 
 
Of er de komende tijd ook militaire hulp nodig is bij andere verpleeghuizen en 
woonzorglocaties is nog niet duidelijk. Dit hangt af van het verloop van het aantal 
besmettingen. Bron: RTV Drenthe, 14 januari 2021. 
 

Defensie helpt in zorgcentrum Hoogeveen, 'situatie is kritiek' 

 



205 

 

 

Defensie springt bij in Weidesteyn, foto persbureau Meter 

Defensie ondersteunt de komende drie weken personeel in woonzorgcentrum Weidesteyn in 
Hoogeveen. Door een uitbraak van het coronavirus onder bewoners en personeel is de nood 
hoog.  
 
Eind december kwamen de eerste coronabesmettingen binnen Treant-locatie Weidesteyn aan 
het licht. Dertig bewoners raakten besmet, enkele patiënten overleden. Ook personeel werd 
ziek, het verzuim nam de afgelopen weken toe waardoor er gaten in de roosters ontstonden. 
Hulp van buitenaf bleek nodig, Defensie levert nu drie verzorgenden, een verpleegkundige en 
een planner. 
 
‘De druk op de zorg in Drenthe heeft een kritiek niveau bereikt. We zien in veel verpleeg- en 
verzorgingstehuizen en woonzorgcentra het aantal besmettingen onder zowel bewoners als 
personeel nog steeds snel oplopen’, zegt Hans Kox, directeur Publieke Gezondheid van de 
GGD. 
 
In vijfentwintig Drentse woonzorgcentra waart het coronavirus op dit moment rond. "Het 
aantal besmettingen in Drenthe is sinds de uitbraak van het coronavirus nog niet zo hoog 
geweest", stelt de GGD. ‘De meeste besmettingen in de provincie vinden momenteel plaats 
onder 50-59 jarigen in de thuissituatie, tijdens bezoek van familie of vrienden.’ 
 
Kox: ‘We maken ons zorgen. Zeker tegen de achtergrond van de verspreiding van de zeer 
besmettelijke Britse variant van het virus, die nu ook in Drenthe is geconstateerd tijdens een 
steekproef. Bovendien zien we dat de druk op de acute zorg in de ziekenhuizen ook 
onverminderd hoog blijft.’ 
 
De GGD en de Veiligheidsregio Drenthe bestempelen de situatie als 'nijpend'. Door ziekte van 
personeel wordt inmiddels ook een beroep gedaan op vrijwilligers van het Rode Kruis. Bron: 
RTV Drenthe, 14 januari 2021. 
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Rutte: strijd tegen corona kan gewoon door 

Demissionair premier Rutte zei dat de strijd van het demissionaire kabinet tegen het 
coronavirus doorgaat en dat het werk van de bewindslieden ook de komende maanden 
‘onverminderd in het teken van corona’ zal staan. 

 

Daarbij voelt het kabinet zich steeds gesteund door een meerderheid van partijen in de Tweede 
Kamer. ‘Dat was de afgelopen tien maanden ook zo’, aldus Rutte, die een grote eensgezind 
voelt als het gaat om het bestrijden van die crisis. 

De ministers van het sinds vrijdag demissionaire kabinet vinden dat zij verantwoordelijkheid 
hebben genomen voor het politieke falen in de toeslagenaffaire. Desalniettemin blijft het vizier 
van het kabinet gericht staan op de aanpak van de coronacrisis, zeggen zij vrijdag na afloop 
van de ministerraad op het Binnenhof in Den Haag. 

Het aftreden van het kabinet was volgens demissionair minister Hugo de Jonge 
(Volksgezondheid, Welzijn en Sport) ‘de enige denkbare conclusie om recht te doen aan het 
grote onrecht dat deze ouders is overkomen’. 

Desondanks blijft het kabinet ‘alles op alles zetten om de coronacrisis te bestrijden en 
Nederland veilig te houden’, zegt De Jonge. 

Ook voor demissionair minister Sigrid Kaag voor Buitenlandse Handel en 
Ontwikkelingssamenwerking is het belangrijk dat de politiek haar verantwoordelijkheid heeft 
genomen. ‘Tegelijkertijd is het belangrijk dat we dit op deze manier hebben kunnen doen, 
zodat we verder kunnen gaan in de aanpak van de coronacrisis’, zegt zij. 

Kaag zegt dat er een breuk moet komen met het verleden. ‘Door te werken aan een ander 
Nederland, waarin dit soort misstanden niet meer plaats kunnen vinden’. Volgens haar kan 
het in Nederland niet zo zijn ‘dat burgers onbeschermd en kwetsbaar zijn ten opzichte van de 
eigen overheid’. Mede daarom moet ‘de menselijke maat terugkomen’ in de politiek, aldus 
Kaag. 
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Demissionair minister Wopke Hoekstra (Financiën) vindt dat het kabinet door af te treden 
‘staatsrechtelijk de ultieme conclusie’ trekt. Hij zegt zich daarbij te realiseren dat dit de 
problemen van de gedupeerde ouders niet oplost. Het kabinet moet daarom ‘absoluut door’ 
met de afhandeling van de affaire op een manier die recht doet aan het leed dat hen is 
aangedaan. 

Ook moet alles op alles worden gezet om herhaling te voorkomen. ‘Daar ligt nog een grote 
opdracht voor de hele politiek’, aldus Hoekstra. 

Oppositiepartijen in de Tweede Kamer waren vrijdag eensgezind dat het aftreden van het 
kabinet onvermijdelijk was. Ze stellen dat de toeslagenaffaire te ernstig was om te kunnen 
aanblijven. 

PVV-leider Geert Wilders noemt het ‘terecht’ dat het kabinet aftreedt. ‘Onschuldige mensen 
zijn gecriminaliseerd, hun levens verwoest en de Kamer is daarover onjuist en onvolledig 
geïnformeerd.’ 

‘Aftreden is de enige juiste conclusie’, vindt ook SP-leider Lilian Marijnissen. ‘De rechtsstaat 
is geschonden. Dit is niet het sluitstuk, maar het begin.’ 

Ook GroenLinks-voorman Jesse Klaver vindt het aftreden van het kabinet het enig juiste 
besluit. ‘Laat dit tegelijkertijd een nieuw begin zijn’, twittert hij. ‘Een keerpunt. Het moment 
waarop we onze verzorgingsstaat weer op gaan bouwen. En waarop de overheid haar eigen 
burgers weer vertrouwt.’  

 
Bijna 4 duizend mensen overleden in eerste week van 2021 

In de eerste week van 2021 (4 tot en met 10 januari) overleden naar schatting bijna 4 duizend 
mensen. Dat zijn 650 meer sterfgevallen dan verwacht voor deze periode. In de laatste week 
van 2020 (28 december 2020 tot en met 3 januari 2021) stierven ruim 4 duizend mensen, 
bijna 800 meer dan verwacht. In heel 2020 overleden bijna 169 duizend mensen, ruim 15 
duizend meer dan verwacht. Dat meldt het CBS op basis van de voorlopige sterftecijfers per 
week.  
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De onderstaande grafiek laat zien hoeveel mensen er in totaal wekelijks overleden zijn in 
Nederland. Het aantal daadwerkelijk overleden mensen wordt vergeleken met het aantal 
overlijdens dat wordt verwacht op basis van voorgaande jaren. De lichtblauwe lijn en 
omliggende marge tonen de sterfte die op dat moment in het jaar wordt verwacht, de 
donkerblauwe lijn toont de sterfte zoals deze heeft plaatsgevonden. Bron: 
coronadashboardrijksoverheid, 15 januari 2021. 
 

 
 
 
 

 
Famke Louise. © Brunopress/Patrick van Emst  
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Politie deelt 66 coronaboetes uit bij clipopname Famke Louise 

Bij de opnames van een videoclip van rapper Famke Louise heeft de politie gisteren 66 boetes 
uitgeschreven voor het niet naleven van de coronamaatregelen. De opnames waren in een 
loods in het Noord-Hollandse Lijnden. 

De politie, die werd ondersteund door de Koninklijke Marechaussee, kwam af op een melding 
over ‘een festiviteit’. ‘Een grote groep mensen  was in een ruimte bijeen en de 
coronamaatregelen werden overtreden. Het betrof een loods aan de Raasdorperweg. Alle 66 
aanwezigen hebben een proces-verbaal ontvangen’, schrijft de politie Haarlemmermeer op 
Facebook. 

Rapper Blacka, die ook meewerkte aan de clip, deelt op zijn Instagram een korte video waarin 
te zien is dat de politie in de loods is. Een van de aanwezigen bevestigt dat er boetes zijn 
uitgedeeld. 

Volgens het management van de zangeres was Famke slechts kort op de set aanwezig voor 
haar bijdrage en was ze enkel in het gezelschap van haar stylist en visagist. ‘Ze hebben zich 
netjes aan alle regels gehouden’, luidt de verklaring aan het ANP. Wel heeft de politie haar 
gegevens genoteerd. ‘Maar over een boete hebben ze het niet gehad. Ze ligt er niet wakker van. 
Ze heeft de regels nageleefd. 

De 22-jarige Famke Louise, die ruim 1 miljoen volgers heeft op Instagram, kwam een paar 
maanden geleden onder vuur te liggen vanwege haar coronastandpunt. De bij jongeren 
populaire zangeres sloot zich in september aan bij de actie #ikdoenietmeermee, een initiatief 
van Viruswaarheid-activist Willem Engel. Net als enkele bekende collega’s plaatste ze met een 
video vraagtekens bij het coronabeleid van het kabinet en bijvoorbeeld de effectiviteit van 
mondkapjes.  En dat terwijl ze dit voorjaar nog enkele duizenden euro’s van de rijksoverheid 
kreeg om de maatregelen juist te promoten. Haar deelname aan de actie kwam de artiest op 
veel kritiek te staan, aangezien ze haar grote platform gebruikte om een potentieel gevaarlijke 
boodschap te verspreiden. Na onder meer een gesprek met ic-specialist Diederik Gommers 
kwam ze terug op haar omstreden mening. Bron: AD, 15 januari 2021.  
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Thalita Rocha, wier schoonmoeder in een van de ziekenhuizen van Manaus een gevecht voerde 
tegen de verstikking © Privébeeld 
 

Zuurstof is op in Braziliaanse miljoenenstad: coronapatiënten 
overlijden door verstikking 

Wanhopige artsen en familieleden van coronapatiënten in de Braziliaanse stad Manaus 
smeken om hulp nu in de overvolle ziekenhuizen de zuurstofvoorraad vrijwel op is. Tientallen 
patiënten zijn de afgelopen dagen gestikt.  

Naar schatting zijn vandaag tussen de 20 en 40 mensen simpelweg gestikt. Een emotioneel 
bericht op Instagram dat viraal ging, schudde Brazilië donderdagochtend wakker. ‘In het hele 
ziekenhuis is gewoon alle zuurstof op. Er gaan veel mensen dood. Lieve god, stuur ons 
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zuurstof!’, was de beklemmende oproep van de psychologe Thalita Rocha, wier schoonmoeder 
in een van de ziekenhuizen van Manaus een gevecht voerde tegen de verstikking. 
 
De situatie in Manaus, een stad met ruim twee miljoen inwoners in het hart van het Amazone-
regenwoud, is opnieuw compleet uit de hand gelopen. Ook in april stroomden de ziekenhuizen 
vol met coronapatiënten en moesten overledenen vanwege ruimtegebrek in massagraven op 
de kerkhoven worden begraven.  

Na een enorme stijging van het aantal besmettingen in de afgelopen weken liggen de 
ziekenhuizen van de stad, die als enige in de deelstaat Amazonas beschikt over intensive care-
units, ook nu weer vol met patiënten met Covid-19. Meer dan 400 mensen wachten op een 
behandelplek. Het aantal sterfgevallen bereikt vrijwel dagelijks recordhoogten. Voor sommige 
begraafplaatsen in de stad staan files van rouwstoeten. Vrijdag werden in Manaus 213 
mensen begraven, donderdag 186, woensdag 198. Het gemiddelde aantal begrafenissen per 
dag in Manaus bedraagt normaal gesproken buiten de coronapandemie 34. Velen verloren de 
strijd tegen verstikking vanwege het gebrek aan zuurstofcilinders.  

‘Naar schatting zijn vandaag tussen de twintig en veertig mensen simpelweg gestikt’, zei de 
voorzitter van de artsenvakbond in de Amazone Mário Vianna donderdag. Exacte cijfers 
ontbreken omdat van veel sterfgevallen de doodsoorzaak nog niet officieel vaststaat. Bron: AD, 
16 januari 2021.  
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Boswachter Chantal van Burg en vrijwilliger Gert Huijzer bij de Korendijkse Slikken. 
Bezoekers lijken het verzoek om niet op de dijk te wandelen massaal te negeren. © Jeffrey 
Groeneweg/Qphoto 
 
 

‘Coronawandelaars’ massaal de natuur in en dat heeft een prijs: 
‘Minder respect voor het groen dan tijdens eerste lockdown’ 
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De coronacrisis houdt ons aan huis gekluisterd. Om tóch even te kunnen ontspannen, 
trekken we massaal de natuur in. Dat gaat niet altijd goed. Welke prijs betaalt de natuur voor 
onze nieuwste hobby? ‘Het is zó druk dat het bijna niet meer uitmaakt hoeveel boa’s je op pad 
stuurt.’ Wandelaars die hun auto’s lukraak in de berm parkeren, van paden afwijken of afval 
achter een bosje mikken. Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten hebben de handen vol aan 
mensen die de natuur intrekken en zich niet aan de regels houden. Bron: AD, 16 januari 
2021.   

 

© Beeldbewerking DTCT 
 

Tien hypotheses: zijn dit de redenen dat Twente al maanden 
coronabrandhaard van Nederland is? 

Waarom is Twente al tijden een coronabrandhaard in Nederland? Via tien hypotheses 
proberen we te verklaren waarom de besmettingsgraad in deze regio zo hoog is. Groen: 
aannemelijk. Oranje: twijfelachtig. Rood: uitgesloten 

We laten ons hier meer testen, waardoor er ook meer positieve testen zijn. Veelvuldig geopperd 
om het aantal besmettingen in Twente te verklaren: laten we ons niet gewoon veel meer testen 
dan in de rest van het land waardoor er meer besmettingen naar voren komen?  

 

Dat klinkt logisch. Maar hoe zit dat dan in andere regio’s? Neem Groningen. In een week tijd 
(eind 2020) werden hier 13.203 mensen getest. Dat is er slechts een minder dan in diezelfde 
week in Twente, waar 13.204 mensen een coronatest ondergingen. In Twente bleek 19,1 
procent daadwerkelijk besmet, in Groningen was dit ‘slechts’ 9,9 procent. Ook in IJsselland 
zijn de testcijfers vergelijkbaar en is 13,2 procent besmet, in Noord- en Oost Gelderland, waar 
de Achterhoek onder valt, is 14,8 procent van de testen positief. Bron: Tubantia, 16 januari 
2021. 
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Wim en Mini de Vries krijgen corona na een bezoek van vrienden, thuis in Lonneker. Een dag 
na elkaar overlijden ze. Hun enige dochter moet de uitvaart missen. Ze ligt door het vreselijke 
virus op de intensive care. 

Twee open blankhouten kisten staan naast pal elkaar in de crematoriumzaal. Mini (85) links, 
Wim (88) rechts. In de 20 centimeter ertussen prijkt hun verlovingsfoto. Vertederend in zwart-
wit, een knap stel in de jaren van wederopbouw. Hij bestiert een schildersbedrijfje, samen 
nemen ze zaterdags in bed de rekeningen door. Op 6 juli 1958 geven deze twintigers elkaar 
het jawoord. Trouw, tot de dood hen scheidt. Voor één dag. Nu dragen rouwenden mondkapjes 
en wordt de koffie met cake geschrapt. Bron: AD, 16 januari 2021.  
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Kerkgangers in Staphorst. © Reuters 

 

Heeft het virus vrij spel in de Biblebelt? ‘Als je tegen 
vaccineren bent, sta je hoger aangeschreven’ 

De meeste Nederlanders halen de prik tegen corona liever vandaag dan morgen. Op de 
Biblebelt denken veel gelovigen daar anders over. Zij leggen hun lot liever in handen van God, 
op wie zij vertrouwen. Nergens is de vaccinatiegraad zo laag als in deze strook van christelijke 
gemeenten. Heeft het virus hier straks vrij spel?  

Nee, ze neemt haar ouders niets kwalijk. De kerk en de dominee, dat is een ander verhaal. 
Daar keken de diepgelovige ouders van Roelofje Mussche huizenhoog tegenop toen ze besloten 
hun dochter niet tegen polio te vaccineren. Liever had ze die afweging zelf gemaakt. ‘Ik ben 
helaas het levende voorbeeld dat niet inenten ontzettend gevaarlijk is’, zei ze daar eerder over. 
Bron: AD, 16 januari 2021.  

Tien maanden corona: harde lockdown verlengd, hoe groot zijn 
de buffers nog? 

Opnieuw hoorden we deze week in een persconferentie van het inmiddels demissionaire 
kabinet dat de lockdown wordt verlengd. En in plaats van versoepelingen dreigen juist extra 
maatregelen vanwege de Britse coronamutatie. Ondertussen zijn er inmiddels wel 
tienduizenden mensen gevaccineerd tegen het virus, en daarmee lijkt het vooruitzicht op een 
leven na corona toch dichterbij te komen. 

Hoe gaat het met de economie, nu de dreiging toeneemt terwijl de uitgang in zicht is? 



217 

 

‘Een maand geleden hadden we nog de hoop dat we binnen vijf weken de controle over het 
virus terug zouden krijgen, en dat is niet gelukt’, zegt Ester Barendregt, van RaboResearch. 
‘De economie is afhankelijk van het virus, en met dat virus gaat het nu niet goed.’ 

‘De verlenging van de lockdown met drie weken is per definitie niet goed voor de economie’, 
zegt Nora Neuteboom, econoom bij ABN Amro. ‘Vanuit de gezondheid is het nodig, en het is 
ook waar dat het voor de economie belangrijk is dat het virus weg is. Maar we moeten toegeven 
dat als een gedeelte van de economie op slot gaat er economische schade is.’ 

 

 
 
 
In de grafiek hierboven zie je dat - mede doordat we veel online zijn gaan shoppen - we tijdens 
deze lockdown over het algemeen wat meer uitgeven dan tijdens de eerste lockdown. Volgens 
Neuteboom komt dat doordat mensen minder bang zijn voor het virus, maar ook minder bang 
zijn om geld uit te geven. 

‘In maart was het onduidelijk hoe diep de crisis zou zijn. Veel mensen dachten: misschien 
staat mijn baan wel op de tocht. Daarom werden ze ook voorzichtiger met geld uitgeven. Dat 
zie je traditioneel in alle recessies.’ Nu de contouren van de crisis duidelijker te zien zijn, weten 
mensen ook beter hoe groot het risico is dat ze hun baan verliezen. En met zicht op de 
vaccinaties lijken mensen de hand minder op de knip te houden, zegt Neuteboom. 

Als het virus onder controle is en de steunpakketten zijn afgebouwd, kunnen we zien wat de 
schade is aan de arbeidsmarkt, aan bedrijven en aan de buffers die huishoudens hebben. 

Maar meer dan in maart, betekent nog steeds een heel stuk minder dan normaal. In de grafiek 
hierboven kun je zien dat mensen veel geld op spaarrekeningen hebben gestort de afgelopen 
maanden. ‘Onvrijwillig spaargeld’, noemt Neuteboom dat. ‘Economen hebben niet eerder 
gezien dat mensen wel geld hadden, maar het niet konden uitgeven. Daarom is het heel lastig 
te voorspellen wat mensen met dat geld gaan doen als de economie weer open gaat.’ 

Volgens economische theorieën zullen mensen dat geld uitgeven, omdat het niet bedoeld was 
om mee te sparen, zegt Neuteboom. ‘Maar uit de gedragseconomie blijkt dat mensen het heel 
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lastig vinden om in te teren op spaargeld. Of dat ook opgaat in deze situatie, waarin mensen 
onvrijwillig hebben gespaard, dat gaan we zien. Niemand weet het.’ 

Dat er meer wordt gespaard, betekent niet dat iedereen een buffer heeft opgebouwd. ‘Deze 
cijfers vertellen ons niet hoe dat spaargeld onder huishoudens verdeeld is, en welke mensen 
juist in de financiële problemen zitten’, zegt Barendregt. ‘Dat geldt overigens ook voor 
bedrijven.’ 

 
 
 
Een aantal verwachte gevolgen van die dip in onze bestedingen blijft vooralsnog uit. Zoals je 
hierboven kan zien heeft een korte stijging van de werkloosheid niet doorgezet, en zit het 
aantal faillissementen op het laagste punt in twintig jaar. 

‘Er zullen bedrijven gaan omvallen’, zegt Barendregt. ‘Dat hangt samen met de steunpakketten 
en wanneer die worden afgebouwd. Maar ook met de steunpakketten moeten bedrijven een 
deel zelf bijleggen. Je kunt verwachten dat een deel van hen op een gegeven moment tegen 
grenzen aan zal lopen.’ 

Faillissementen zullen vooral vallen in de branches die door corona blijvend veranderen, zegt 
Neuteboom. ‘We blijven waarschijnlijk meer thuiswerken en online vergaderen, ook als alles 
weer mag. Dat heeft effect op de zakelijke reisbranche, en bijvoorbeeld bedrijven in de 
kantoorcatering. Een aantal daarvan gaat het in 2021 waarschijnlijk niet redden.’ 

Op persoonlijk niveau zijn die faillissementen heel erg, zegt Neuteboom. ‘Maar op de lange 
termijn is dat gezond. Wat je niet wil is dat er geld en kapitaal in bedrijven blijft zitten die niet 
rendabel zijn. Dat moet in productieve bedrijven terechtkomen. Faillissementen zorgen 
daarvoor.’ 

Tijdens de persconferentie afgelopen week zei Rutte dat er extra steunmaatregelen komen voor 
getroffen sectoren. Dat is nodig om bedrijven te helpen om de periode tot het eind van de 
pandemie te overbruggen, zegt Barendregt. Maar de vormgeving van die extra steun is volgens 
haar wel een uitdaging voor beleidsmakers. 

‘Om winkels tegemoet te komen wordt er bijvoorbeeld gesproken over het vergoeden van 
onverkochte voorraden, maar dat is lastig te specificeren. De ene winkelier kan z'n voorraden 
ook na de lockdown nog wel verkopen, terwijl een andere winkelier voorraden heeft die hij 
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over een paar maanden niet meer kwijt kan. Je wil de bedrijven steunen die hulp nodig 
hebben, maar geen steun geven die onnodig is. Het blijft geld van alle Nederlanders.’ 

Overigens roept deze situatie ook vragen op over ons eigen consumptiegedrag, zegt 
Barendregt. ‘Wat zegt het over ons als we normaal gesproken allemaal spullen kopen die we 
kennelijk in korte tijd al niet meer waardevol vinden? En moeten de steunpakketten dat soort 
voorraden compenseren? Dat zijn ongemakkelijke vragen.’ 

Niemand wil over de verkiezingen heen regeren, maar we moeten nu al wel nadenken hoe we 
na maart te werk gaan.  

 

 

 

Barendregt benadrukt dat we met de vaccins zicht hebben op het einde. ‘Als het virus onder 
controle is en de steunpakketten zijn afgebouwd, kunnen we zien wat de schade is aan de 
arbeidsmarkt, aan bedrijven, aan de buffers die huishoudens hebben.’ 

Om die schade te beperken is er volgens Neuteboom een belangrijke rol weggelegd voor de 
overheid. ‘Die moet de consumptie en de investeringen stimuleren, maar daar hoor ik heel 
weinig over.’ Het groeifonds van 20 miljard euro, dat door Wopke Hoekstra en de inmiddels 
afgetreden Eric Wiebes is aangekondigd, is volgens Neuteboom te vaag. 

‘Het is nog steeds heel onduidelijk hoe ze daarmee precies van plan zijn om de investeringen 
en de consumptie te vergroten. In het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten is die 
discussie al veel meer op gang gekomen dan hier in Nederland.’ 

Ook de timing van de verkiezingen spelen hierin een rol, denkt Neuteboom. ‘Niemand wil over 
de verkiezingen heen regeren, maar we moeten nu al wel nadenken hoe we na maart te werk 
gaan.’ Bron: NOS, 16 januari 2021.   
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Corona opgelopen? Kans dat u het opnieuw krijgt is erg klein, 
volgens Britse studie  
 

Wie corona heeft gehad, loopt weinig risico om opnieuw besmet te raken. Dat toont een nieuwe 
Britse studie aan. Mensen die COVID-19 gehad hebben, zijn nagenoeg immuun voor op z'n 
minst vijf maanden. Infectioloog Steven Callens noemt de resultaten van de studie hoopvol 
maar heeft ook een kanttekening over de besmettelijkheid. 
 
Kan je opnieuw besmet worden met het virus, als je het al gehad hebt? De vraag zorgt al langer 
voor discussie. Een nieuwe Britse studie  - die op de website van het toonaangevende  werd 
gepubliceerd - toont aan dat de kans klein is. Vijf maanden geleden startte het onderzoek, en 
uit de eerste resultaten blijkt dat je door een besmetting met het coronavirus immuniteit 
opbouwt. En beter nog: dat die immuniteit de kans dat je het virus nog eens oploopt, met 
ongeveer 80 procent verlaagt. Toch tenminste voor vijf maanden, de duurtijd van de studie tot 
nu toe. 

In totaal deden meer dan 20.000 mensen mee aan het onderzoek. Bij de 6600 deelnemers die 
het virus al eens hadden, werden 44 nieuwe besmettingen vastgesteld. Het zijn ‘mogelijke’ 
herbesmettingen’, want er is een kans dat de gedetecteerde virusdeeltjes afkomstig zijn van 
de eerste infectie, en dat er dus eigenlijk geen nieuwe besmetting is’, verduidelijkt infectioloog 
Steven Callens. Nauwkeurigere testen hebben maar bij 2 van die 44 besmettingen aangetoond 
dat het "waarschijnlijk" ook om een nieuwe besmetting gaat. ‘En dan nog weten ze niet 
helemaal zeker dat het daar effectief om een tweede infectie gaat’, aldus Callens. 

‘De studie geeft dus aan dat bij minder dan 1 procent van de mensen die al eens corona 
hadden, na een tijdje ook een tweede besmetting werd vastgesteld. En dat stemt hoopvol’, 
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benadrukt de infectioloog. In de groep van 14.000 deelnemers die het virus nog niet hadden 
opgelopen, testten de afgelopen vijf maanden 318 mensen positief op het virus.   

Wie dan toch opnieuw besmet raakt, zou wel besmettelijker kunnen zijn, volgens Infectioloog 
Steven Callens.  
Daar dat zegt niets over de aard en ernst van de symptomen, dat hebben de onderzoekers niet 
expliciet onderzocht. Mensen moesten aangeven of ze symptomen hadden, niet welke of hoe 
zwaar ze waren. Of mensen ook effectief zieker (of anders ziek) zijn tijdens de eerste infectie 
weten we op basis van deze studie dus niet. Ook over het profiel van de mensen die een tweede 
besmetting zouden opgelopen hebben (bijvoorbeeld leeftijd, geslacht, gewicht) kunnen de 
wetenschappers (nog) geen uitspraken doen. 
 
Als je dan toch opnieuw besmet zou zijn maar je niet ziek voelt, kan je het virus dan nog 
doorgeven aan anderen? ‘Ja’, zegt Callens die hier toch een belangrijke kanttekening wil 
maken bij de hoopvolle resultaten van de studie. ‘Het onderzoek geeft zelfs aan dat mensen 
die dan toch herbesmet zouden zijn, een hogere virale lading met zich mee kunnen dragen. 
Daardoor zouden ze het virus makkelijker kunnen doorgeven en dus besmettelijker zijn dan 
bij de eerste infectie’, merkt Callens op.  
 
‘Bovendien blijken mensen die herbesmet zijn, dus ook vaker asymptomatisch. Ze merken 
niet meer altijd dat ze het virus meedragen, wat ook gevaarlijk kan zijn’, gaat hij verder. ‘Het 
virus al gehad hebben of immuun zijn, lijkt dus absoluut geen reden om de maatregelen te 
laten varen, integendeel. Mondmaskers dragen en afstand houden, zullen we dus nog even 
moeten volhouden.’ Het virus al gehad hebben, betekent niet dat je de maatregelen kan laten 
varen. Integendeel, aldus Infectioloog Steven Callens. 
 
De studie werd vijf maanden geleden gestart en loopt nog, het gaat hier over tussentijdse 
resultaten. De studie wordt uitgevoerd bij meer dan 20.000 zorgverleners in het Verenigd 
Koninkrijk. Elke twee tot vier weken ondergaan de deelnemers een bloedtest om antilichamen 
op te sporen, en een PCR test om het virus zelf te detecteren. De meeste deelnemers zijn 
vrouwen jonger dan 60 jaar, geeft een immunoloog in ‘Nature’ aan. Volgens hem ontwikkelt 
deze groep waarschijnlijk niet de meest ernstige symptomen, en is ze misschien niet helemaal 
representatief voor de gehele bevolking. Of de immuniteit ook geldt voor nieuwe virusvarianten 
is niet duidelijk.  bron: vrt.be, 15 januari 2021.  
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Eindelijk échte sneeuw in heel Nederland 

Vanuit het zuidwesten gaat het vandaag op steeds meer plekken sneeuwen, er wordt twee tot 
vijf centimeter sneeuw verwacht. Voor de sneeuwval staat code geel uit. Dit omdat het 
plaatselijk glad kan worden. Helaas sneeuwde het maar 1 dag en was de volgende dag weer 
verdwenen.  Bron: Hart van Nederland, 16 januari 2021. 

 

 
Inmiddels sneeuwt het ook in het oosten van het land en wordt het daar geleidelijk wit. In het 
midden van het land sneeuwt het soms stevig door en loopt het sneeuwdek lokaal op tot vijf 
centimeter. 
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Foto gemaakt door Carlo Vreeswijk in Hengelo  

In de strenge winter van 1962-1963 waren er ongeveer 71 sneeuwdekdagen, van de 
Kerstdagen tot begin maart. 13 oktober 1975 noteerde de vroegste sneeuwdekdag. Winters 
met meer dan 50 sneeuwdekdagen waren die van 1939, 1942, 1963, 1970 en 1979. De winters 
van 1963 en 1979 hadden de gehele maand januari een sneeuwdek. In 1963 ook over geheel 
februari. De laatste datum in het voorjaar waar sprake was van een sneeuwdekdag in De Bilt 
is 4 mei 1979. Bron: frank62weer.com.   

 

Enterse sportmasseur Gerrit Pluimers en zijn vrouw Corrie 
overlijden kort na elkaar aan corona 

ENTER - Gerespecteerd masseur in de wielerwereld. Tientallen jaren verzorger bij Enter 
Vooruit. Monument van de Almelose wielervereniging De Zwaluwen. Fietser in hart en nieren. 
Enternaar. Allemansvriend. Gerrit Pluimers (76) is woensdagavond overleden aan corona. 
Enkele weken nadat ook zijn vrouw Corrie (75) aan Covid-19 bezweek. Een coronadrama.   

Hij reed tot voor kort nog bijna dagelijks op zijn mountainbike. Met een nieuwe knie. Na een 
zware operatie had Gerrit Pluimers het stalen ros weer fanatiek opgepakt. En dat ging goed. 
Maar wrang genoeg werd 2020 niet alleen het jaar van het herstel, maar ook van het 
naderende einde. Gerrit werd in december ziek en belandde kort voor kerst in het 
ziekenhuis. Daar lag zijn vrouw Corrie ook al. Diagnose bij beiden: corona.  Bron: Tubantia, 
15 januari 2021. 
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Gerrit Pluimers (foto Toerclub Enter)  

 

Gerrit Pluimers overleden    

Afgelopen woensdag is Enternaar Gerrit Pluimers (76) overleden. Slechts enkele  weken na 
zijn vrouw Corrie, die eind december eveneens als gevolg van corona, overleed.  Gerrit lag in 
het ziekenhuis in Drachten in verband met de corona infectie. Gerrit was een sportliefhebber, 
in het bijzonder voetbal, maar vooral wielrennen. Bij Enter Vooruit was hij ruim 40 jaar 
verzorger van het eerste elftal en in 2017 werd Gerrit benoemd tot erelid van de club. 
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Het hart van Gerrit Pluimers lag echter bij het wielrennen. Als junior was hij al een talentvolle 
renner en won hij meerdere koersen met overmacht. 

Hij werd lid van De Zwaluwen in Almelo, waar de jonge coureur zijn sportieve hoogtepunten 
had, met name als sprinter. Een aantal keren werd hij clubkampioen en daarnaast ook nog 
kampioen van Overijssel. Gerrit was ook mede oprichter van de Toerclub Enter en heeft zich 
jaren lang ingezet voor de leden. 

Hieronder een brief van het bestuur van de Toerclub Enter aan de leden. Een eerbetoon aan 
een groot wielerliefhebber.  

 

 Gerrit Pluimers met zijn onafscheidelijke vriend, de racefiets. © Bert Kamp 
Beste leden, 

Kort na het overlijden van Corrie (de vrouw van Gerrit) is Gerrit Pluimers woensdag 13 
januari, overleden op de leeftijd van 76 jaar.  
Gerrit lag al langere tijd in het ziekenhuis (de laatste periode in Drachten). Helaas heeft de 
behandeling niet mogen baten en is Gerrit overleden door de gevolgen van een besmetting  met 
het Corona virus. 

Gerrit was één van de oprichters van Toerclub Enter  en tevens erelid. Ondanks zijn leeftijd nam 
Gerrit regelmatig  deel aan de trainingsritten. 

Zijn karakter en zijn inzet maakt dat  velen hem als voorbeeld zagen, en merkten op: “Als wij 
zo oud zijn en dat nog kunnen, dan teken ik ervoor”! 

De laatste jaren kregen we ook meer dames als lid, hier wist Gerrit zich altijd uitstekend in te 
mengen. Kortom een man van uitgesproken meningen, bouwer van een club, coach, maar vooral 
ook als mens, was Gerrit een echt Erelid. 

We wensen de familie van Gerrit heel veel sterkte toe. 

Gerrit is voor ons een held en dat zullen we nooit vergeten. 

Namens het bestuur, 

Ruben Vugteveen 
Voorzitter Toerclub Enter. 

 Bron: Enters Nieuws, vrijdag 15 januari 2021 
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Laatste woorden 

Op 15 december 2020 schreef ik naar mijn jongste zoon over corona. Ik vroeg mij af wat er na 
19 januari, na de lockdown open zou gaan. ‘Alleen scholen en sportclubs, lijkt mij logisch. 
Wanneer restaurants en winkels weer open gaan heb je zo weer een nieuwe crisis. Want je 
denkt toch niet dat dan iedereen al gevaccineerd is?  

Er zijn van het Moderna vaccin heel veel teruggestuurd omdat het niet voldoende zou 
beschermen tegen corona. Eigenlijk moet je alles dichthouden tot iedereen gevaccineerd is. 
En begin dan bij kinderen en jongeren. De ouderen waren voor een groot deel ook voor de 
corona uitbrak al eenzaam. En dan nog weten we niet of je na de vaccinatie geen anderen 
meer besmet. En iedereen wil dat vaccin van Pfizer.  

Ik ga me weer laten testen anders kan ik de reis naar Zweden wel vergeten. Aan de grenzen 
zullen ze niet blij met me zijn. Maar ja, het is niet verboden, het wordt alleen afgeraden. 
Wanneer ik een negatief testbewijs heb dan ga ik rijden. De grenzen zijn niet gesloten dus ze 
kunnen me niet terugsturen. Zweden heeft code oranje en familiebezoek is niet noodzakelijk 
volgens de regering.  Maar even aanzien of het geen code rood wordt.  

Ik heb een afspraak gemaakt bij een  particuliere testbedrijf. Dat kost wel 65 euro maar ze 
mailen de uitslag al na 15 minuten. Voor Ilja neem ik pindasaus en heel veel soorten koeken 
mee. Op weg naar Zweden om 6 uur. Er waren bijna geen auto’s op de weg. De pont naar 
Denemarken is duur, 116 euro voor drie kwartier varen. Er waren ongeveer 20 auto’s op de 
pont. Heel rustig dus. Er was controle bij de grenzen van Denemarken en Zweden. De man 
bij de Deense grens was niet aardig. Hij wilde weten waar ik heen ging en hoe de naam was 
van de persoon waar ik naar toe ging. Zelfs zijn voornaam en adres wilde hij weten. Toen hij 
niets meer te vragen had liet hij me een paar minuten wachten voor ik mijn paspoort 
terugkreeg.  

Op de terugweg was er alleen controle bij de Deense grens en ik kon zo doorrijden. In Zweden 
zijn alle winkel en restaurant gewoon open. Niemand draagt een mondkapje. Het is de 
verantwoording van ieder individu. 

De Zweedse regering heeft intussen een noodwet gepresenteerd die het mogelijk moet maken 
strengere beperkingen op te leggen in het kader van de strijd tegen het coronavirus. Het land 
gold juist als de natie waar minder strenge maatregelen golden. 

De nieuwe bevoegdheden zouden komende maand ingaan en het bijvoorbeeld mogelijk maken 
ondernemingen te sluiten of het openbaar vervoer stil te leggen. De noodwet biedt ook de 
mogelijkheid een maximum te stellen aan het aantal personen in bepaalde publieke ruimten. 
Restaurants zullen worden gesloten. 

De regering maakt zich flink zorgen door een toename van het aantal vastgestelde gevallen in 
de tweede golf van het virus. Het heeft daarom de afgelopen maanden steeds meer beperkingen 
ingevoerd. Het land heeft echter met bijna 40.000 vastgestelde besmettingen per miljoen 
inwoners ongeveer net zoveel coronabesmettingen geteld als landen waar zeer strenge 
maatregelen zijn genomen zoals Frankrijk en Spanje. 

‘Ik vertrouw erop dat alle Zweden de ernst van de situatie inzien’, aldus premier Löfven. 
Koning Carl XVI Gustaf  vindt de Zweedse corona aanpak geen succes. 

 

Wordt vervolgd  

Enter, 18 januari 2021. 


