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Wat ben ik blij dat ik niet jong ben tijdens deze coronacrisis. Ik loop meer kans op een geniepig 
virus, maar zolang ik thuis zit, zoals toch al meestal, kabbelt mijn leven voort. Anneke. 

 

Verwende apen 

Of ‘ze’ niet sneller kunnen vaccineren. Of ‘ze’ niet kunnen zorgen voor meer bedden. Wat een 
schande dat ‘ze’ ‘onze’ vrijheid afpakken. We gaan voor het eerst in ons leven door een serieuze 
pandemie. Wereldwijd Grote Medische Narigheid. Vroeger, tijdens de pest of de Spaanse Griep, 
lagen de lijken op straat en durfden mensen niet meer naar buiten en bestonden er geen 
vaccins en duurde die nachtmerrie zeker vier of vijf jaren. En vergeet de economische malaise 
niet, die daarvan het gevolg was. 

Nu hebben we betere medische zorg, hopelijk werkende vaccins en weten we iets beter wat we 
moeten doen om de drama’s binnen de perken te houden. Misschien dat de hele pandemie 
daardoor binnen twee jaar klaar is. Maar ‘ze’ doen het verkeerd. 

Narigheid is van alle tijden. Dat we sinds Tweede Wereldoorlog hier in Nederland relatief zo’n 
veilig leven hebben gehad zonder honger, rampen en oorlogen is geen geboorterecht maar de 
inzet en het werk van heel veel mensen; politici, artsen, verpleegkundigen, politie, brandweer, 
technici, wetenschappers, uitvinders, boeren et cetera. En een vette dosis mazzel. 

We zijn het zat. Ja, natuurlijk zijn we het zat. Vreselijk zat. Het is echt ontzettend saai en 
deprimerend, een jaar zonder feesten, theater, festivals, kroegjes en dineren buiten de deur. 
Het enige goede nieuws is dat na een pandemie vaak een culturele en economische opleving 
volgt. 

Maar wat doet een irritante minderheid om een steentje bij te dragen aan de oplossing? 
Mekkeren over regeltjes, demonstreren voor ‘vrijheid’. Welke vrijheid heeft een 
verpleegkundige nog, die de rest van haar leven last heeft van long Covid, omdat ze anderen 
heeft verzorgd die weigeren mee te gaan in wat wij democratisch hebben besloten? 

En dan de waardeloze sensatiezoekers die afgelopen weekend de boel hebben vernield omdat 
ze gepampered zijn tot op het bot in ons polderlandje. Als het dan even tegenzit, gaan ze staan 
stampvoeten en met stenen gooien als verwende maar gevaarlijke kinderen. Terwijl de mensen 
die hun best doen dit land overeind te houden in deze rampzalige episode, de dupe worden. 
Bron: De Telegraaf, 27 januari 2021.   

Waar is het feestje?! Hier is het feestje!! De stemming zat er goed in bij de schreeuwende meute 
die deinde op stampende house, zo is te zien op het filmpje. Drank hielp natuurlijk mee. En 
een ballonnetje lachgas. Samen beeldden ze dansend één dikke middelvinger uit tegen het 
gezag dat alles wat hun lief was had afgepakt. Een middelvinger tegen de dood ook. Die zou 
hen echt niet treffen.  

Jongeren zijn momenteel angstiger dan ouderen. Niet bang voor het virus maar voor de 
onzekere toekomst. Ze weten niet of ze een baan zullen vinden, of hun studie nog wat voorstelt, 
of ze ooit op zichzelf kunnen gaan wonen. In welke wereld leven ze straks? Heeft het wel zin 
om te dromen van een toekomst als acteur, zangeres, piloot of kok? Het erge is dat niemand 
hun vertelt wanneer het ophoudt. En of het goed komt. 

De jongeren zullen hun werkende leven lang de gevolgen van de coronacrisis voelen, niet de 
ouderen. Dat is niemands schuld en jong en oud hoeven niet tegen elkaar te worden 
uitgespeeld. Bron: De Volkskrant. 
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Corona-epidemie dwingt arbeidsmigranten terug te keren naar 
huis 

De corona-epidemie dwingt groepen ongedocumenteerde migranten Nederland te verlaten. 
Omdat er geen werk meer voor ze is, reizen ze met hulp van terugkeerorganisaties naar hun 
land van herkomst. 

Dat blijkt uit de jaarcijfers van de IOM (Internationale Organisatie voor Migratie), in Nederland 
de grootste organisatie die zich bezighoudt met de vrijwillige terugkeer van afgewezen 
asielzoekers en irreguliere migranten. 

Door alle reisbeperkingen vanwege het corona-virus heeft de organisatie in 2020 veel minder 
mensen geholpen bij terugkeer dan een jaar daarvoor: 1815 tegenover 3035. Die daling komt 
ook omdat vorig jaar de asielinstroom lager was, waardoor ook minder afgewezen asielzoekers 
het land verlieten. De IOM zag wel veel ongedocumenteerde migranten terugkeren. Zo gingen 
182 veelal ‘illegale’ Brazilianen terug, tegenover 105 in 2019. Ook keerden 100 Indonesiërs 
zonder verblijfspapieren terug, ongeveer evenveel als in 2019, een jaar zonder 
reisbeperkingen. 

‘Het gaat vaak om mensen zonder verblijfsstatus die bijvoorbeeld in de schoonmaak of in 
restaurants werkten. Die hadden door de coronacrisis opeens geen werk meer, raakten 
daardoor in de problemen waarna ze bij ons een verzoek indienden voor hulp bij terugkeer’, 
stelt Pieter Maas van de IOM. ‘Doordat er veel minder normale vluchten waren, hebben we 
met name tussen april en augustus veel gebruik gemaakt van repatriëringsvluchten die zijn 
geregeld door ambassades.’ Dat gebeurde in totaal 130 keer. De coronaregels zorgden ook 
voor praktische problemen bij terugkeervluchten. Enkele keren bleek een terugkeerder vlak 
voor vertrek positief te zijn getest op corona.Uitgeprocedeerde asielzoekers konden dan niet 
zo maar met het openbaar vervoer terug naar hun opvangplek. ‘We hebben een keer ter plekke 
een opvangplek voor iemand moeten regelen zodat die persoon daar in quarantaine kon.’ 

In de top 5 van nationaliteiten staan de Albanezen, net zoals vorig jaar, bovenaan. In 2020 
keerden er 280 via IOM terug naar Albanië, in 2019 waren dat er 467. Het gaat daarbij vooral 
om migranten die in Nederland zijn tegengehouden terwijl ze in vrachtwagens op weg waren 
naar Engeland, de zogenoemde ‘inklimmers’. 

Migranten en afgewezen asielzoekers die kiezen voor vrijwillige terugkeer via IOM komen in 
aanmerking voor hulp bij het verkrijgen van de juiste documenten, het regelen van de reis, 
financiële hulp en eventueel hulp bij reïntegratie in het land van herkomst. Bron: AD, 28 
januari 2021. 

Ministers ‘ontstressen’ met rondje rennen, gospel en (geen) 
zonnebank 

Grauwe koppen en kleine oogjes. Nu de coronacrisis al tien maanden duurt, oogt de 
ministersploeg soms bekaf. En dat is niet zonder gevaar. 

Wouter Koolmees somde vorige week na de ministerraad op wat er die week allemaal op hem 
als minister van Sociale Zaken afkwam: de val van het kabinet, het definitieve vertrek van 
collega-minister Eric Wiebes (3,5 jaar zijn buurman in de ministerraad), de avondklok, een 
nieuw economisch steunpakket, een kinderopvangtoeslagdebat en het plotselinge overlijden 
van oud-werkgeverstopman Hans De Boer die nog maar net met pensioen was. Thuis was hij 
die week nauwelijks. Met een diepe zucht: ‘Ik ben blij dat ik nu naar huis kan.' Bron: AD, 28 
januari 2021. 
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Het nieuwe coronavirus heeft een grote impact gehad in Nederland sinds februari 2020. In de 
eerste helft van 2020 overleden er meer mensen dan wanneer er geen corona-epidemie was 
geweest. Er is gekeken wat het mogelijke effect is van de hogere sterfte in het eerste half jaar 
en de nog onbekende sterfte in het tweede half jaar als gevolg van corona (direct of indirect) 
voor de levensverwachting in 2020. Ook wordt gekeken naar de mogelijke gevolgen van corona 
voor de levensverwachting in toekomstige jaren. De extra sterfte in 2020 zorgt ervoor dat de 
levensverwachting in 2020 lager is dan wanneer er geen corona-epidemie was geweest, maar 
dit hoeft echter niet te betekenen dat de levensverwachting in alle toekomstige jaren lager ligt. 
Bron: CBS.nl. 
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Waarom het overal zo uit de hand loopt: psychologen verklaren losgeslagen gedrag. Met stenen 
gooien naar de politie, terrassen en winkelruiten vernielen, een supermarkt plunderen. De 
afgelopen dagen braken op tal van plekken rellen uit. Hoe kunnen mensen het zo uit de hand 
laten lopen?  

Eigenlijk leert de geschiedenis dat deze problemen te verwachten waren. Tijdens eerdere 
pandemieën ontstond volgens psycholoog Carsten de Dreu ook altijd sociale onrust. ‘Het was 
alleen wachten op wie, wanneer, waar en hoe.’ Bron: De Stentor, 25 januari 2021. 
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Honderddrieënveertig arrestaties bij rellen in Amsterdam: 
‘sommige betogers droegen vechthandschoenen’ 

De politie heeft zondag 143 mensen gearresteerd tijdens een spontane demonstratie op het 
Museumplein die niet was toegestaan. Vijftien van hen worden verdacht van openlijke 
geweldpleging en de rest wegens het opzettelijk negeren van een bevel. De vijftien arrestanten 
bleven in de nacht van zondag op maandag nog vastzitten. 

De rest van de arrestanten is naar huis gestuurd, zo meldt de politie op Twitter. Zij krijgen 
waarschijnlijk een boete. De hoogte daarvan is niet bekend. 

De gemeente Amsterdam had eerder deze week de demonstratie, tegen het kabinet Rutte en 
de coronaregels, op het Museumplein verboden. Wel mocht de manifestatie plaatsvinden in 
het Westerpark. Maar de initiatiefnemers zagen daarvan af.  

De illegale demonstratie liep al snel uit de hand. Optreden was noodzakelijk, aldus de 
gemeente, ‘vanwege de volksgezondheid, grote zorgen over de verspreiding van het coronavirus 
en een dreigende verstoring van de openbare orde’. Omdat sommigen de aanwijzingen niet 
opvolgden, voerde de ME charges uit, onder meer met een waterkanon.  

Onder de demonstranten was een groep van 200 tot 250 personen die ‘duidelijk uit was op 
een confrontatie’. ‘,Stenen werden uit de straat gehaald en naar agenten gegooid. Ook hadden 
sommigen vechthandschoenen, slagwapens en vuurwerk bij zich.’ 

Xander Simonis, voorzitter van politiebond ANPV, heeft met verbazing naar de beelden van de 
ongeregeldheden gekeken. ‘Ik vind het echt bizar. Het lijkt erop dat men blijft denken dat het 
coronavirus wel meevalt. De mensen die zich wel aan de regels houden zitten opgesloten in 
huis. Mede door deze demonstranten en diegenen die feestjes organiseren hebben we 
misschien straks een avondklok.’ 
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ANP 

De demonstranten werden aan het begin van de middag al teruggedreven, maar een aantal 
probeerde later weer terug te keren naar het plein. De politie werd bekogeld met stenen en 
vuurwerk. Sommige demonstranten stonden hossend en joelend bij elkaar, anderen vielen de 
politie direct aan. 

De aanwezigen mochten niet demonstreren op het Museumplein, tegen het kabinet van Rutte 
en nadrukkelijk ook de maatregelen tegen corona. Maar: ‘Wij laten ons niet de mond snoeren,’ 
aldus betogers. Op sociale media hadden zo’n 10.000 mensen aangegeven te willen komen, 
het werden er volgens de gemeente circa 2000, nadat geen toestemming werd verleend voor 
de betoging op deze plek. 

Onder het mom van ‘koffiedrinken’ kwamen ze tóch samen. De gemeente Amsterdam verklaart 
het optreden van de ME: ‘Vanwege het gevaar voor de volksgezondheid is het van belang dat 
iedereen zich aan de geldende maatregelen houdt. De aanwezige demonstranten doen dit niet.’ 
Mondkapjes worden amper gedragen. Uit sociale media blijkt dat bekenden van de politie zich 
onder de betogers bevinden. Danny V., de man die Pieter Omtzigt bedreigde bij de Tweede 
Kamer, is vandaag in Amsterdam, zo laat hij via Facebook weten, net als een man die 
veroordeeld is voor het bedreigen van de burgemeester van Utrecht. 

Er is een noodbevel afgekondigd, waardoor niemand meer op het Museumplein mag 
verblijven. Snel na het noodbevel werd al omgeroepen dat het niet toegestaan is deel te nemen 
aan de demonstratie. Betogers joelden daarop luid en floten, terwijl hen werd gevraagd zich 
‘van het Museumplein te verwijderen’. ‘Wij zijn Nederland’, werd er door demonstranten 
gescandeerd. Ook te horen: ‘Kom maar op',  tegen politiemensen.  

Organisator Michel Reijinga probeerde eerder deze week een verbod van de demonstratie met 
een kort geding nog op te heffen, maar haalde deze week bakzeil.  De demonstratie had 
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overigens wel legaal plaats kunnen vinden in het Westerpark, waar coronamaatregelen 
gemakkelijker gehandhaafd kunnen worden. Maximaal vijfhonderd mensen zouden er terecht 
kunnen. Maar daar voelde de organisatie blijkbaar niets voor, net zoals de betogers die zich 
toch op het Museumplein hebben verzameld.  

 

Confrontatie tussen demonstranten en de politie. © ANP 

Eén van de demonstranten filmt nog hoe de politie een waterkanon klaar zet. Maar daardoor 
lijkt de vrouw achter de camera niet geïntimideerd te worden. ‘We like water', zegt ze terwijl 
ze haar telefoon op de politie richt. De gemeente Amsterdam laat weten dat de politie ‘gefaseerd 
en de-escalerend’ zal optreden. Mensen die nog onderweg zijn naar de demonstratie worden 
opgeroepen om te keren en vooral niet naar het plein te komen.  

Op het Museumplein werd ook geprotesteerd tegen coronamaatregelen, blijkt uit spandoeken. 
Er wordt gesuggereerd dat een demonstratie tegen fascisme, vorige week, wél ruim baan kreeg. 
Maar dat ontkent één van de organisatoren via Twitter. Die organisatie moest ook naar het 
Westerpark en schikte zich daarnaar, ook al zagen zij die plek ook niet zitten. ‘Die keuze 
maakten we uit solidariteit met risicogroepen en zorgmedewerkers.’ Bron: De Stentor, 18 
januari 2021.  
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Screenshot van massaal gedeeld fragment © NH Nieuws 

Ongeloof om zorgverlener die stelt dat 'artsen alles faken', 
inspectie onderzoekt meldingen 

Bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg zijn diverse meldingen binnengekomen over een 
zorgverlener die vanmiddag ongefundeerde uitspraken heeft gedaan over de coronapandemie. 
De zelfverklaarde ‘homeopathisch arts’ uit Limburg beweert glashard voor de camera dat 
artsen ‘alles faken en voor iedere patiënt 20.000 euro krijgen’. De Nederlandse Vereniging van 
Ziekenhuizen (NVZ) kan er de woorden niet voor vinden. ‘Ik ben sprakeloos’, meldt een 
woordvoerder bij het zien van het interview. 

Het is zonder twijfel het meest gedeelde en bekeken filmpje van de uit de hand gelopen 
demonstratie in Amsterdam.  Een man van bijna tachtig die in volle overtuiging beweert dat 
er van de coronapandemie helemaal niets klopt en dat de overheid iedereen voor de gek houdt. 
‘Ik ben verdomme arts. Ik ben hier aan het vechten voor de vrijheid van ons land. Ze zijn hier 
mensen aan het vermoorden met vaccins. Daar vecht ik voor. De Tweede Wereldoorlog wordt 
hier opnieuw gespeeld. Ik ben bijna tachtig en word hier met knuppels opzij geslagen’, zegt 
hij beduusd tegen NH Nieuws. Bron: Tubantia, 17 januari 2021.  
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Hun operatie werd uitgesteld door corona: ‘nog langer wachten 
kan me mijn baan kosten’ 

De coronacrisis raakt ook patiënten die iets anders mankeren dan Covid-19 ongenadig. 
Ziekenhuizen draaien op minder dan de helft van hun normale operatiecapaciteit. Er zijn 
patiënten die al sinds maart wachten op een behandeling. Voor duizenden mensen zal die te 
laat komen. 

Tracey de Vroedt (53) was er bijna niet meer geweest. In maart vorig jaar kwam zij met ernstige 
hartklachten in het UMC terecht. Ze moest een openhartoperatie ondergaan, maar er waren 
geen ic-bedden beschikbaar. De gezondheid van Tracey holde achteruit. De geringste 
inspanning maakte haar zo benauwd, dat ze de vuilcontainer op de hoek amper kon bereiken. 
In de ziekenhuizen ging het vanaf de zomer weer beter. In september kreeg de Utrechtse te 
horen dat ze zich kon voorbereiden op de operatie. Elke vrijdag zat ze naast de telefoon, want 
dan kon het ziekenhuis bellen. Het telefoontje kwam niet. Bron: Tubantia, 17 januari 2021.  

 

 

Vrienden van Amstel Live: dichter bij livebeleving komen we 
niet meer 

De 23ste editie van Vrienden van Amstel Live (VvAL) dreigde dit jaar te vervallen, maar een 
livestream bood de oplossing. Een flink deel van de Nederlandse topartiesten bouwde 
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vanavond ruim twee uur lang een intiem feestje in een verlaten Ahoy. In ruim 600.000 
huiskamers kwamen ze binnen. Ook wij logden in. 

Nick Schilder die meermaals in de lach schiet in duet met Van Velzen, Willeke Alberti die haar 
tekst vergeet en Thomas Acda die een couplet in de verkeerde toonsoort zingt. Het gaat 
allemaal mis vanavond bij Vrienden van Amstel Live, maar het geeft helemaal niets. Dichter 
bij de livebeleving van muziek dan vanavond komen we niet meer in coronatijd. 

Het plezier straalt er vanaf bij Maan, Suzan & Freek, Kraantje Pappie, Van Velzen, Guus 
Meeuwis en al die anderen. Ze zingen, dansen en vormen elkaars publiek. Van de lachende 
gezichten is ook via een beeldscherm moeiteloos af te lezen hoe goed ze het naar hun zin 
hebben. Het leidt tot een aanstekelijke avond vol Hollandse hits die in veel huiskamers 
vrolijkheid moet hebben gebracht. 

 
Thomas Acda, Maan en Typhoon tijdens de livestream ©  
 
 

Met cabaretier Jochem Myjer achter de bar lanceert VvAL een aanjager van het ADHD-soort, 
maar geen artiest die het nodig heeft. Vanaf de eerste noten van debutant Rolf Sanchez (duet 
met Kraantje Pappie op Mas Mas Mas) is duidelijk dat ze er zin in hebben. Alleen dj Armin 
van Buuren lijkt af en toe wat onwennig temidden van het uitbundige muzikale collectief, 
waar Maan, Diggy Dex, Freek en Van Velzen de grootste gangmakers zijn. Maan en Freek 
klimmen bovenop de bar. 

De gekozen kroegsetting in Ahoy helpt zeer bij het bouwen van een feestje. Met strategisch 
neergezette barkrukken blijft iedereen (vooraf getest) op anderhalve meter, maar komt het 
toch over als een feestje. Inclusief een polonaise, uiteraard keurig zonder handen op de 
schouders. En ja, ook Armin van Buuren komt uiteindelijk los op een avond die voor de 
deelnemende artiesten een verademing is na maanden van coronastilte, maar ook voor de 
kijkers thuis. 

De gekozen nummers - het zijn er tientallen - zijn vaak tekstueel aangepast aan de 
omstandigheden. Het meest geslaagd is de variant op Ik wou dat ik jou was van Veldhuis en 
Kemper, op deze avond vol zelfspot vertolkt door Van Velzen en Nick en Simon. ‘Als je baalt 
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van anderhalve meter, geloof me, ik kan het weten’, zingt Van Velzen, precies anderhalve 
meter groot. ‘Voor jullie duurt het een paar maanden, voor mij al 42 jaar.’ 

Wanneer Willeke Alberti, Paul de Leeuw, Jochem Myjer en Thomas Acda net zo uitbundig 
meedoen met de set van Armin van Buuren als Maan, Suzan en Diggy Dex, dan weet je dat 
het goed zit. Dat er in het heetst van de strijd een schaal bitterballen op de grond valt en dat 
op de dansvloer de anderhalve meter niet altijd meer gewaarborgd blijft, zien we even door de 
vingers. De 23ste editie van Vrienden van Amstel Live is deze zaterdag onvergelijkbaar met alle 
voorgaande edities, maar hij is onvergetelijk. Bron: Tubantia, 16 januari 2021. 

 

 

Feestgangers vallen door de mand na foto op Facebook 

AALST - De Belgische politie heeft vrijdagavond in Aalst een anti-lockdownfeestje stilgelegd. 
Er waren 33 aanwezigen. In totaal werd er voor meer dan 24.000 euro aan coronaboetes 
uitgeschreven. 

Vrijdagavond leek er voor de 33 aanwezigen van het anti-lockdownfeestje in een woning aan 
de Gentsesteenweg in Aalst geen vuiltje aan de lucht, tot één van de aanwezigen het nodig 
vond een foto van het gebeuren te delen op zijn Facebookpagina. De politie van Aalst was 
meteen gealarmeerd en stuurde enkele ploegen ter plaatse. Die wisten het illegale feestje 
onmiddellijk te lokaliseren en stil te leggen. 

De feiten speelden zich af rond 21 uur. Toen de ploegen van de politie van Aalst ter plaatse 
kwamen, konden ze vaststellen dat er zich in de woning vier baby’s bevonden, een kind van 
12 jaar oud en 28 volwassenen.  
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De aanwezigen kregen een geldboete van 750 euro. De organisator kreeg een geldboete van 
4.000 euro. Alle volwassenen dienden een minnelijke schikking van 750 euro onmiddellijk te 
betalen. In totaal werd voor liefst 24.250 euro aan coronaboetes uitgeschreven, meldt 
Nieuwsblad. Bron: De Telegraaf, 17 januari 2021.  

 

Westen vreest Chinese ‘vaccindiplomatie’ 

Goedbedoelde hulp of vooral een manier om meer invloed te verwerven op het wereldtoneel? 
Het Westen is sceptisch over China's 'vaccindiplomatie'. Arme landen zijn juist blij met de 
hulp uit Peking.  

Arme landen hebben moeite om voldoende coronavaccins in te slaan. De WHO helpt met de 
levering van vaccins aan ontwikkelingslanden. Maar dat is niet genoeg om de hele bevolking 
te beschermen. Landen kloppen nu om steun aan bij China, dat zijn hulp toezegt. 

Als de coronapandemie afgelopen jaar een ding duidelijk maakte, is het wel hoe groot het 
wantrouwen van het Westen tegenover China is. De onderlinge verhoudingen waren voor de 
uitbraak al verzuurd, maar corona zette de relatie verder op scherp. Nu kijkt het Westen met 
argusogen naar Chinese beloftes om arme landen te helpen met de vaccinatie van hun 
burgers. 

Het virus, dat in de Chinese miljoenenstad Wuhan voor het eerst massaal om zich heen greep, 
heeft al meer dan 90 miljoen mensen besmet en aan bijna 2 miljoen mensen het leven gekost. 
Pekings gebrek aan openheid, vooral in de eerste fase van de uitbraak, zette kwaad bloed in 
westerse landen. 

Later kwam daar ergernis bij over de Chinese 'mondkapjesdiplomatie'. Peking wilde af van het 
imago als veroorzaker van de crisis. Met vliegtuigladingen vol medische hulpmiddelen, 
waaronder mondkapjes, probeerde het goodwill te kweken. Het stuitte op scepsis in 
Washington en Europese hoofdsteden, die de acties vooral zagen als propaganda. 

Er klinkt opnieuw kritiek op Peking, dat heeft toegezegd arme landen van goedkope Chinese 
coronavaccins te zullen voorzien. De Chinese leider Xi Jinping beloofde al in mei 2020 dat de 
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vaccins een 'mondiaal publiek goed' zullen worden. Een groeiende groep arme landen heeft te 
horen gekregen dat ze met voorrang toegang krijgen tot de middelen. 

Westerse waarnemers spreken al cynisch van 'vaccindiplomatie', als opvolger van de 
mondkapjesdiplomatie. 'Het nationale belang van China speelt altijd een rol in het 
buitenlandse beleid', zegt China-expert Frans-Paul van der Putten van Instituut Clingendael. 
'Peking wil graag laten zien dat het een bijdrage levert aan de oplossing van dit probleem.' 

Op de lijst staan nogal wat landen waarmee China ook zaken doet bij de aanleg van de Nieuwe 
Zijderoute, het Belt and Road Intitiative (BRI). Het gaat onder meer om Kenia, Laos, Birma, 
Ethiopië, Zuid-Afrika en Maleisië. Het zijn landen waar Chinese bedrijven grote belangen 
hebben. Zo bezien heeft China er belang bij om de economieën van deze partners snel weer 
op de been te hebben. Al kan het land met vaccins natuurlijk ook méér invloed proberen te 
krijgen. 

Van der Putten vindt het te gemakkelijk om Peking van kwade bedoelingen te beschuldigen. 
'De behoefte aan vaccins is niet gecreëerd door China, die behoefte is gecreëerd door de 
pandemie en is reëel', zegt hij. Het staat Westerse landen vrij om Pekings voorbeeld te volgen 
als ze zich zorgen maken over China's groeiende invloed. 

Australië, dat zich grote zorgen maakt over de toegenomen macht van Peking in Zuidoost-Azië 
en in eilandstaten in de Stille Oceaan doet dat. Het maakte eind vorig jaar al honderden 
miljoenen dollars vrij om landen in de regio te helpen in de strijd tegen covid-19, ook met 
vaccins. 

De Chinese minister van buitenlandse zaken Wang Yi bracht begin deze maand een 
nieuwjaarsbezoek aan een aantal Afrikaanse landen om de banden met het werelddeel aan te 
halen. De coronavaccins kwamen in de gesprekken aan de orde. Nigeria, Afrika's grootste 
economie, wil eveneens graag Chinese vaccins. 

Het probleem van veel arme landen is dat ze niet genoeg geld hebben om vaccins te kopen. 
Van der Putten: 'Westerse landen hebben de kwalitatief betere en duurdere vaccins 
grootschalig opgekocht. Het Westen is in deze crisis vooral met zichzelf bezig.' 

Het door veel rijke landen gesteunde initiatief van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) 
om arme landen van vaccins te voorzien, Covax, helpt maar gedeeltelijk. Doel daarvan is dit 
jaar de kwetsbaarste  twintig procent van de bevolking in de betrokken landen te vaccineren. 
De vraag is of dat gaat lukken. 

Het is ook niet genoeg om groepsimmuniteit te bereiken. Afrika alleen al heeft 1,3 miljard 
inwoners. Regeringen moeten honderden miljoenen doses zelf aanschaffen. Ze kloppen bij 
andere landen aan. Niet alleen bij China, maar ook bij Rusland dat het Spoetnik-5-vaccin 
ontwikkelde. 'Ze moeten wel', zegt Van der Putten. 

Daar komt nog bij dat niet alle in het Westen ontwikkelde vaccins geschikt lijken voor landen 
met gebrekkige voorzieningen. Het vaccin van BioNTech/Pfizer moet bij zeer lage 
temperaturen, ver onder nul, worden bewaard en vervoerd, het Chinese vaccin niet. Daar 
staat tegenover dat het vaccin van Sinopharm minder effectief is. Daarin schuilt, zo beaamt 
Van der Putten, ook een reputatierisico voor China. Als de vaccinatie met Chinese vaccins 
onvoldoende helpt, slaat dat een deuk in het imago van de Volksrepubliek. Bron: Het 
Financieële Dagblad, 17 januari 2021. 
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Geopende horecazaak in Dordrecht krijgt boete: bezoekers 
verstoppen zich in voorraadkamer 

Een horecazaak in Dordrecht heeft zondag een boete van 2000 euro gekregen omdat de zaak 
geopend was terwijl dat verboden is in coronatijd. De vijf bezoekers hadden zich verstopt in 
een voorraadkamer.   

De kroegbaas en zijn gasten waren verbaasd toen boa's en politie voor de deur stonden, vertelt 
een woordvoerder van Handhaving Dordrecht. Vlak voor de Klassieker Ajax tegen Feyenoord 
hadden ze al vier man naar binnen zien gaan. ‘We stonden daar te posten in burger omdat we 
tips hadden gekregen.’ 

‘Toen ze niet meteen weer naar buiten kwamen zijn we met ondersteuning van de politie naar 
binnen gegaan.’ De vijf bezoekers probeerden zich te verstoppen in de voorraadkamer niet 
wetende dat ze allang in de gaten gehouden werden. De kroegbaas kreeg een bestuurlijke 
boete opgelegd. Bron: AD, 19 januari 2021. 
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Meer kinderen belanden in ziekenhuis na zelfmoordpoging 
door coronacrisis: ‘Het wordt steeds erger’ 

Door de coronacrisis en de lockdown belanden er meer kinderen in het ziekenhuis na een 
zelfdodingspoging. De scholensluiting - ook de basisscholen blijven zeker tot 8 februari dicht 
- zorgt ervoor dat nóg meer kinderen in psychische nood komen. 

We moeten alle zeilen bijzetten, we merken dat het steeds erger wordt. Dat zegt Károly Illy, 

voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, kinderarts van Ziekenhuis 

Rivierenland in Tiel en lid van het Outbreak Management Team (OMT). 
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Volgens hem is er landelijk ‘een duidelijke toename van het aantal kinderen dat op de ic’s is 

opgenomen na een suïcidepoging’. ‘Het is het topje van de ijsberg van alle ellende die eronder 

ligt.’ Cijfers heeft Illy niet, ‘maar het is echt een noodsignaal dat ik van de hoofden van de ic’s 

heb gekregen.’  

Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care en ook OMT-
lid, heeft alleen zicht op volwassenen-ic, zegt hij. Dat een langere lockdown kan zorgen voor 
meer opnames op de kinder-ic speelt volgens hem wel een rol in het advies van het OMT aan 
het kabinet. ‘Dat is zeker meegenomen.’ Bron: De Stentor, 18 januari 2021.    
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Judith vluchtte met haar gezin voor corona: 'hier kunnen we 
alles' 
 
‘Waarom eigenlijk niet?’, zeiden Judith en haar man tegen elkaar. Ze besloten vlak voor de 
huidige lockdown naar het coronavrije Nieuw-Zeeland te vluchten. De kinderen kunnen er 
onbezorgd spelen en hoeven niet bang te zijn voor het virus. Maar alle praktische bezwaren 
dan? ‘Soms moet je gewoon gáán.’ Dus gingen ze, uiteraard rekening houdend met alle 
maatregelen en voorwaarden. 
Op de dag dat in Nederland bekend wordt dat onze lockdown nog drie weken langer gaat 
duren, zitten Judith (47), Mark (48) en hun twee kinderen Isis (15) en Koss (11) te barbecueën. 
In korte broek en T-shirt, met vrienden die géén anderhalve meter afstand houden. 

Judith vindt het nog altijd ráár, al die mensen die haar omhelzen of een hand geven. ‘Jij bent 
de derde die me een knuffel geeft’, zegt ze. "Maar toen ik hier voor het eerst een hand kreeg, 
dacht ik echt: 'Een hand?' Dat mensen dat nog doen’. Haar man Mark vult aan: ‘Toch gek hoe 
gauw zoiets gebruikelijks ineens onwennig wordt.’ 

Het gezin heeft nogal drukke weken achter de rug – en lijkt het zelf ook nog niet helemaal te 
beseffen dat ze nu in Nieuw-Zeeland zitten. Dat ze nu aan het barbecueën zijn bij oude 
bekenden in Queenstown, een klein stadje op het Zuidereiland van Nieuw-Zeeland, hadden 
ze twee maanden geleden niet kunnen bedenken. ‘Op een dag keken we elkaar aan en zeiden 
we: waarom eigenlijk niet? Waarom zouden we niet terug naar Nieuw-Zeeland gaan?', vertelt 
Judith. Nog geen twee maanden geleden hakte het gezin de knoop door en besloten ze naar 
Nieuw-Zeeland te komen om de pandemie uit te zitten. Corona-overwinteren. ‘Vijf weken later 
zaten we in het vliegtuig’, vertelt Judith. 

In Nieuw-Zeeland is het coronavirus geëlimineerd. Door vroeg en hard ingrijpen van premier 
Jacinda Ardern, bleef het aantal coronabesmettingen beperkt tot zo'n 2000. Slechts 
vijfentwintig Nieuw-Zeelanders overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Na een strenge 
lockdown werd het gewone leven in het land weer hervat en behalve een mondkapjesplicht in 
vliegtuigen gelden er geen coronamaatregelen meer. 
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Het virus stak vorig jaar in Nieuw-Zeeland nog wel enkele keren de kop op, maar die uitbraken 
werden met een regionale lockdown of bron- en contactonderzoek gauw onder controle 
gebracht. Sportwedstrijden gaan er al sinds halverwege vorig jaar door, stampvolle 
restaurants zijn aan de orde van de dag en ook de jaarwisseling werd er groots gevierd: De 
enige échte maatregel die in Nieuw-Zeeland nog geldt, is dat de landsgrenzen potdicht zitten. 
Hoe Judith en haar gezin dan toch binnen wisten te komen? Ze woonden in het verleden bijna 
acht jaar lang in Nieuw-Zeeland en bemachtigden toen een permanente verblijfsvergunning. 
‘Hoewel ik niet dacht ooit nog eens in Nieuw-Zeeland te zullen wonen, zorgde ik wel altijd dat 
die stempel in mijn paspoort bleef staan’, vertelt Mark. ‘Je weet immers maar nooit.’ 

Als twintigers reisden Mark en Judith, toen nog kinderloos, de wereld rond. Eerst naar Azië, 
vervolgens naar Australië en uiteindelijk kwamen ze in Nieuw-Zeeland terecht. Ze waren nooit 
van plan zich er te settelen. ‘Maar ik vond een baan, het lukte ons om onze verblijfsvergunning 
te bemachtigen en van het een kwam het ander’, zegt Mark. Hoewel ze met plezier terugkijken 
op hun tijd daar, was het op een zeker moment gewoon genoeg geweest. ‘We hadden niet zo'n 
groot sociaal netwerk en het voor ons lastig om er bij de kiwi's (Nieuw-Zeelanders, red.) tussen 
te komen’, vertelt Judith. ‘Dus dan reed ik een uur naar de andere kant van de stad om bij 
bevriende Nederlanders op bezoek te gaan.’ 

Niets tegen Nieuw-Zeeland of de inwoners, maar na acht jaar wilde Mark wel terug. ‘Onze 
ouders werden ouder en we misten Europa.’ Dat was overigens makkelijker gezegd dan 
gedaan. De twee waren naar Nieuw-Zeeland gekomen met een paar koffers, maar brachten 
acht jaar later een zeecontainer vol spullen én twee kinderen terug naar Nederland. Isis, de 
oudste, was zes toen ze terugkeerden naar Nederland. ‘Dat was ook een handige leeftijd om 
in Nederland weer naar school te gaan’, zegt Judith. Eenmaal in Nederland kwam het gezin 
terecht in de buurt van Haarlem. ‘We woonden op een plek die véél minder mooi was dan we 
in Nieuw-Zeeland gewend waren, maar het was hartstikke gezellig’, zegt Judith. Zij bleef 
werken voor een Nieuw-Zeelands reisbureautje, Mark vond een baan bij een pensioenfonds. 
Bron: RTL, 17 januari 2021. 
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Kwart gedetineerden in PI Ter Apel besmet met corona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruim een kwart van de gedetineerden in de gevangenis in Ter Apel is besmet met corona. Dat 
laat de Dienst Justitiële Inrichtingen maandag weten. De gevangenis ging vorig weekend al in 
lockdown, nadat er veertien besmettingen waren vastgesteld. Daarop werd iedereen getest, en 
bleken 137 van de 407 gedetineerden besmet te zijn. Bron: Leeuwarder Courant, 18 januari 
2021.   

 

 

Portugese artsen moeten kiezen tussen leven en dood nu 
ziekenhuizen overspoeld worden 

De ziekenhuizen in Portugal bezwijken haast onder de druk van de enorme toename 
coronapatiënten in de afgelopen weken. Op sommige plekken moeten artsen kiezen wie er wel, 
en wie er niet wordt beademd. Een keus tussen leven en dood. Artsen luidden de noodklok. 

Nog nooit in zijn werkzame leven had arts Ricardo Baptista Leite, werkzaam in het ziekenhuis 
van Cascais - een stad iets ten westen van Lissabon -, dit weekend zoveel sterfgevallen 
meegemaakt. ,,We moeten beslissen wie we aan de beademingsapparatuur leggen en wie niet. 
Dat betekent eigenlijk dat we moeten bepalen wie leeft en wie niet, omdat er geen bedden meer 
zijn op de intensive care en gewone ziekenhuisbedden schaars zijn. We hebben al meerdere 
mensen moeten intuberen op de eerste hulp”, zegt Baptista Leite in een indringend filmpje op 
social media. Bron: AD, 19 januari 2021. 
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Coronapatiënt vanaf eerste hulp direct naar huis met zuurstof: 
‘spannend, maar het werkt’ 

Steeds meer ziekenhuizen laten coronapatiënten vervroegd met ontslag gaan, zodat er weer 
plek ontstaat om nieuwe patiënten op te vangen. Het Albert Schweitzer ziekenhuis in 
Dordrecht gaat nog een stapje verder. Coronapatiënten op de spoedeisende hulp die aan de 
voorwaarden voldoen, hoeven niet eens meer te worden opgenomen. Zij mogen direct thuis 
aan de zuurstof. 

Het Albert Schweitzer ziekenhuis is twee maanden geleden begonnen met thuismonitoring 
van coronapatiënten. Opgenomen patiënten die nog extra zuurstof nodig hebben, maar verder 
stabiel zijn, kunnen alvast naar huis. Hun gezondheid wordt op afstand in de gaten gehouden 
met behulp van een app. Bron: AD, 19 januari 2021.  
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Noodkreet wetenschappers: we maken het corona thuis te 
aangenaam en daar kunnen we iets aan doen 

Het moet nog écht koud worden en we zitten massaal binnen, in ons gortdroge (t)huis. Waar 
corona juist goed bij gedijt, betogen twee Brabantse wetenschappers. ‘Maar er is nauwelijks 
aandacht voor, terwijl de oplossingen voorhanden zijn.’ 

‘Was je handen stuk, houd 1,5 meter afstand en gooi die luchtvochtigheid omhoog.’ Hij, 
minister-president Mark Rutte, zegt dat laatste nooit tijdens corona-persconferenties. Dan 
doen Bas van de Wiel en Geert Keetels het zelf maar. Voor de Brabantse wetenschappers, 
beiden werkzaam aan de TU Delft, is de relatie tussen gortdroge binnenlucht en snellere 
verspreiding van corona zonneklaar. Er dreigt een rampscenario, stellen de twee. Bron: AD, 
19 januari 2021.  

 
Illustratiebeeld. © AFP  
 
 

Vlaamse vrouw overtreedt regels, 5000 mensen in quarantaine: 
sneeuwbaleffect na ‘onschuldig’ skireisje 

Een inwoonster van het Vlaamse dorp Edegem maakte een ‘onschuldige skireis’ in de 
kerstvakantie en liep de Britse coronavariant op. Ze besmette haar dochter en die ging naar 
school. Gevolg: 5000 mensen moeten in quarantaine. ‘Als iedereen zich aan de regels had 
gehouden, hadden we dit kunnen vermijden’ is de pijnlijke conclusie van de burgemeester 
van de gemeente aan de zuidkant van Antwerpen. 

Een negatief reisadvies voor alle skigebieden en reizen wordt ‘ten zeerste’ afgeraden. Toch 
besluiten veel Vlamingen op de latten te gaan staan in de kerstvakantie. Zo ook een moeder 
uit Edegem, die op 19 december haar koffers pakt en richting de Zwitserse bergen trekt. De 
vrouw is gescheiden, haar dochter zal een week bij haar vader blijven terwijl zij tot 26 
december op wintersport gaat, schrijft  ‘Het Laatste Nieuws’.  Bron: AD, 19 januari 2021.   
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Drukte vanochtend in de Arriva-treinen tussen Boxmeer en Nijmegen. © Manuela Hermens 
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Proppen in Arriva-treinen bij Nijmegen, reizigers 
stomverbaasd: hoe kan dit? 

Oude tijden herleefden vanochtend in de Arriva-treinen tussen Boxmeer en Nijmegen. De 
treincoupés zaten voor de verandering weer eens mudjevol ondanks corona. Tot verbazing van 
medereiziger Manuela Hermens. 

‘Waarschijnlijk was het zo druk omdat studenten tentamens hebben op de Radboud 
Universiteit en Hogeschool van Arnhem en Nijmegen’, vermoedt Hermens, zelf docent 
Mondzorgkunde op de HAN en trouw treinreiziger.  Bron: Tubantia, 19 januari 2021. 

 

Duitsland verlengt en verstrengt lockdown vanwege 
virusmutaties: medische maskers verplicht 

Ondanks de voorzichtige daling van het aantal coronabesmettingen in Duitsland wordt de 
lockdown verlengd tot maandag 15 februari. Ook komen er strengere regels voor het gebruik 
van mondkapjes en thuiswerken, melden Duitse media.  Scholen en de meeste winkels, maar 
ook bijvoorbeeld horeca, theaters en fitnessclubs blijven enkele weken langer gesloten om 
verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Een avondklok of een ander uitgaansverbod 
komt er niet. 

Daarover is niet gesproken, zei de Duitse bondskanselier Angela Merkel na overleg met de 
leiders van de deelstaten. Berlijn en de zestien deelstaten spraken volgens Duitse media ook 
af om ruim voor 14 februari te beslissen hoe het verder gaat én om een concept-
versoepelingsstrategie uit te werken. ‘Want we kunnen de mensen in april niet meer vertellen 
dat de kappers dicht blijven’, zei bondskanselier Angela Merkel volgens Bild doelend op de 
groeiende corona-moeheid onder de bevolking. 

De Duitse bondskanselier Angela Merkel en leiders van de deelstaten besloten het land langer 
dan 31 januari op slot te houden uit vrees voor nieuwe coronavarianten. Hun jongste 
topoverleg over het coronabeleid zou eigenlijk volgende week plaatsvinden, maar werd 
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vervroegd door het gevaar voor besmettelijkere mutaties. Het wordt nu eens tijd succes te 
boeken, citeren Duitse media regeringsleider Merkel. Ze benadrukte dat het aantal nieuwe 
infecties licht daalt, en ook de druk op de intensive cares, en dat een nieuwe stijging moet 
worden voorkomen. 

Na een lockdown light in november, volgde een verlenging tot eind december en halverwege 
die maand een verscherping tot een harde lockdown. Essentiële winkels zijn open maar verder 
is zo'n beetje alles dicht. De maatregel werd begin januari met drie weken verlengd tot de 
31ste maar daar komen nu in ieder geval nog twee weken bij. Een beslissing stond gepland 
voor komende maandag maar die datum werd naar voren gehaald vanwege de veel 
besmettelijker Britse en Zuid-Afrikaanse varianten die ook in Duitsland rondwaren. Op 14 
februari verwachten de gezondheidsautoriteiten een duidelijk beeld te hebben van de 
verspreiding van deze virusmutaties.  

Strengere maatregelen moeten verspreiding en overbelasting van het zorgsysteem voorkomen. 
Daarom zijn (essentiële) winkels en het openbaar vervoer binnenkort alleen nog toegankelijk 
met medische mondmaskers, zoals de blauwe chirurgische maskers of die van het type FFP2 
en KN95, meldt Der Spiegel. Deze verplichting geldt sinds maandag al in de deelstaat Beieren. 
Tot nu toe volstonden ‘gewone’ mondkapjes van stof of sjaals.  

Ook wordt thuiswerken de norm. Werkgevers moeten dit hun personeel aanbieden bij meer 
dan 50 nieuwe besmettingen op 100.000 inwoners in een week tijd in stad of district. Als 
thuiswerken niet kan, moeten ze hun werknemers beschermen (medische mondmaskers, 
minstens 10 vierkante meter per medewerker, solo-pauzes) en flexibele werktijden hanteren. 
Dit laatste om drukte in het openbaar vervoer te voorkomen. Bij een zeven dagen incidentie 
van meer dan 200 moeten bedrijven waar 50 of meer mensen tegelijk aanwezig zijn, hun 
werknemers minstens eenmaal per week testen. Het Duitse ministerie van Arbeid legt dat 
allemaal vast in een verordening. 

Over de scholen wordt nog onderhandeld. Ze geven voorlopig nog onderwijs op afstand maar 
een aantal deelstaten wil vanaf 15 februari stapsgewijs terugkeren naar klassikaal onderwijs 
zodra de regionale coronacijfers dat toelaten. Kinderdagverblijven zijn dicht maar voor 
kinderen van ouders die niet thuis kunnen werken is noodopvang beschikbaar. 

Aan de contactbeperkingen verandert niets. Een huishouden mag maximaal één persoon 
tegelijk uit een ander huishouden ontmoeten en mensen moeten minstens 1,5 meter afstand 
houden. Ook kan een reisbeperking van 15 kilometer en een avondklok afgekondigd worden 
in steden en districten waar de zeven dagen incidentie boven de 200 ligt. Dat zijn er momenteel 
66 van de in totaal 401.   

Alleen in coronahotspot Thüringen, waar de incidentie in 18 van de 23 steden en districten 
boven de tweehonderd ligt en in vier daarvan zelfs boven de vierhonderd, is een avondklok 
van kracht tussen 22.00 uur en 05.00 uur.  

Na een sterke stijging van het aantal coronagevallen begin december, een daling tijdens de 
feestdagen en weer een toename in de eerste week van januari, lijkt het aantal nieuwe 
besmettingen zich nu te stabiliseren. In sommige regio’s is zelfs sprake van een daling, zegt 
het Robert Koch Instituut (RKI).  

De besmettingscijfers van de afgelopen 24 uur (11.369) waren hoger dan van de dag ervoor 
(7141) maar dat kwam volgens het RKI door de bijtelling van vertraagde weekendmeldingen. 
Vergeleken met vorige week dinsdag (11.369) zijn er 1433 nieuwe besmettingen minder. 
De zeven dagen incidentie daalt gestaag en bedraagt nu 131,5 voor Duitsland als geheel. In 
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de oostelijke deelstaten Brandenburg, Saksen, Saksen-Anhalt en Thüringen is deze incidentie 
aanzienlijk hoger. Streefgetal is 50 of minder.  

Het aantal coronapatiënten op intensive care-afdelingen daalt eveneens en bedraagt nu 4947 
van wie er 2862 (58 procent) aan de beademing liggen. Dat waren er respectievelijk 56 en 7 
minder dan maandag.  Inmiddels zijn ruim 1 miljoen mensen in Duitsland (ingeënt tegen 
corona (1.220.284). Daarvan kregen 1.195.543 hun eerste prik en 24.741 ook de tweede. 

Het reproductiecijfer R ligt bij onze oosterburen momenteel rond de 1. Dit betekent dat iemand 
die met corona besmet is grofweg één andere persoon besmet. ‘Vanwege het nog steeds zeer 
hoge aantal besmette mensen in Duitsland betekent dit elke dag weer een groot aantal nieuwe 
besmettingen’, aldus het Duitse RIVM. Pas wanneer dit R-getal onder de 1 ligt, dooft het virus 
langzaam uit.  Bron: Tubantia, 19 januari 2021. 

 

 

 

 

 

De Strip, de voormalige taxibaan van de vliegbasis waar de drive-through dit weekend zou 
worden gehouden. © Vliegveld Twenthe 
 

‘Langste fastfood drive-through van Europa’ op Vliegveld 
Twenthe gaat niet door: ‘Belangstelling te overweldigend’ 

De culinaire Drive Thru van Stanislaus Brewskovitch en Vliegveld Twenthe op de strip van 
het vliegveld gaat komend weekend niet door. De activiteit is op de lange baan geschoven 
vanwege de overweldigende belangstelling.  

Volgens organisator Rocco Chin van ‘brewerypub’ Stanislaus Brewskovitch is het te kort dag 
om de drive-through nu al te houden. ‘We zijn een beetje overdonderd door de overweldigende 
hoeveelheid positieve reacties op onze Facebook-post. We verwachten zoveel mensen dat het 
misschien te groot wordt en haast op een event ging lijken’, zegt Chin. 

Het idee was om op een ludieke manier met Vliegveld Twenthe een ‘Drive Thru’ te organiseren, 
volledig coronaproof. Chin: ‘We mogen als café eten bezorgen en er mag afgehaald worden, 
maar dat levert veel bewegingen op. Omdat we midden in de stad zitten, hebben we daar geen 
mogelijkheid tot een veilige Drive Thru. We hadden al contact met Vliegveld Twenthe, de 
eigenaren van de evenementenlocatie op de voormalige vliegbasis. Vorige week kregen we het 
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idee om samen de ‘langste’ Drive Thru van Europa te houden op de Strip, de taxibaan waar 
vroeger de F-16’s over heen reden om naar de start- en landingsbaan te gaan. De shelters aan 
de baan richten we in als afhaalbalie van vooraf bestelde maaltijden en drankjes.’ 

Het bleek iets te kort dag. De drive-through wordt doorgeschoven. ‘Ook al zijn we net als veel 
anderen in de horeca en evenementenbranche keihard getroffen door de maatregelen, wij 
staan wel helemaal achter dit idee. Daarom hebben we besloten om het door te schuiven, 
waarschijnlijk een week. Samen met onder anderen de gemeente bekijken we hoe dit het beste 
kunnen aanvliegen.’ 

Bij de drive-through hoort straks een online bestelling en een tijdslot. ‘In ieder geval moet 
iedereen straks vooraf bestellen. Een tijdslot en een maximum aantal bestellingen per dag 
moet het veilig maken. Je moet in de auto blijven zitten en dan stapvoets over de taxibaan 
langs de verschillende shelters rijden.’ Het wordt geen event, maar een autoritje van een 
kilometer door Twentse historie. ‘Normaal mag je hier niet zomaar komen. Uiteraard is de 
baan mooi ingericht en valt er ook het een en ander te zien, maar dat is nog geheim’, aldus 
Chin. Bron: Tubantia, 19 januari 2021.   
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Derde dag op rij meer coronapatiënten in ziekenhuis, wel 
minder besmettingen 

BILTHOVEN - Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is voor de derde dag 
op rij gestegen. In totaal behandelen de ziekenhuizen nu 2445 patiënten met Covid-19. Dat 
zijn er 16 meer dan maandag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding 
(LCPS). Wel liep het aantal positieve tests terug.  

Van de opgenomen patiënten met Covid-19 liggen er nu 1767 op de verpleegafdelingen, 23 
meer dan maandag. Op de intensive care nam het aantal coronapatiënten het afgelopen 
etmaal met 7 af tot 678. 

Vergeleken met een week geleden liggen er nog altijd een stuk minder Covid-patiënten in de 
ziekenhuizen. ‘Ondanks een stijging in het aantal nieuwe opnames, verwachten we dat de 
dalende trend traag blijft doorzetten. Het is nog onduidelijk wat het effect van de Britse Covid-
variant is op het aantal Covid-besmettingen en de ic- en kliniekbezetting in Nederland. Toch 
maken we ons zorgen: want de Britse Covid-variant is veel besmettelijker dan de huidige 
variant. Hierdoor kan het aantal besmettingen en de instroom op de ic en in de kliniek snel 
toenemen’, aldus het LCPS in een toelichting. 

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft afgelopen etmaal 4335 
positieve coronatests geregistreerd. Het aantal meldingen dat tussen maandag- en 
dinsdagochtend binnenkwam ligt lager dan een dag eerder, toen het instituut volgens 
gecorrigeerde cijfers 4814 meldingen binnenkreeg over nieuwe besmettingen. 

De stijging is ook fors onder het gemiddelde van afgelopen week. In de afgelopen zeven dagen 
zijn in totaal 38.776 nieuwe gevallen gemeld. Dat komt neer op gemiddeld 5539 per etmaal. 

Amsterdam telde afgelopen etmaal opnieuw de meeste positieve tests. In de hoofdstad kwamen 
er 200 bevestigde besmettingen bij. Den Haag volgt met 99 nieuwe gevallen. In Eindhoven 
kregen 71 mensen te horen dat ze het virus hebben opgelopen, in Almere 60 en in Tilburg 57. 
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Op regionaal niveau telde Brabant-Zuidoost, waar Eindhoven bij hoort, de meeste 
besmettingen (287), gevolgd door Amsterdam-Amstelland (245). 

Het RIVM heeft 106 sterfgevallen van mensen met Covid-19 geregistreerd. Dit aantal steeg 
maandag met 59, zondag met 43 en zaterdag met 97. Het overlijden van een coronapatiënt 
wordt soms pas na een tijdje doorgegeven. Op dinsdagen en woensdagen meldt het RIVM vaak 
meer sterfgevallen dan op andere dagen. 

Het aantal positief geteste mensen in ons land gaat richting de 1 miljoen. Sinds het begin van 
de uitbraak in februari vorig jaar is het coronavirus vastgesteld bij 921.641 Nederlanders. 
Volgens de officiële registratie zijn in totaal 13.162 coronapatiënten overleden. Het werkelijke 
aantal ligt hoger, aangezien zeker in de eerste golf lang niet iedereen met klachten werd getest.  
Bron: De Telegraaf, 19 januari 2021.  

 

 
Vakbond De Unie waarschuwt dat als KLM haar lange afstandsvluchten moet stilleggen, dit 
duizenden banen gaat kosten. © Brunopress 
 
 

‘Kabinet draait KLM met maatregelen de nek om’ 

Met de nieuwste eisen over coronatesten voor inkomende vluchten tekent het kabinet mogelijk 
het doodvonnis voor KLM. Dat zegt vakbond De Unie. ‘Tussen neus en lippen heeft het kabinet 
vandaag misschien wel het ontslag aangekondigd van duizenden KLM’ers.’ 

Het kabinet eist dat zowel passagiers als cabinepersoneel voorafgaand aan een vlucht naar 
Nederland een sneltest moet ondergaan. KLM meldde daarop alle intercontinentale en 
sommige Europese vluchten te moeten schrappen. De luchtvaartmaatschappij wil zo 
voorkomen dat cabinepersoneel bij een positieve coronatest moet achterblijven in een ver land. 
‘Vanuit goed werkgeverschap laten wij nooit crew achter in het buitenland’, aldus een 
woordvoerder.    
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De Unie waarschuwt dat als KLM haar lange afstandsvluchten moet stilleggen, dit duizenden 
banen gaat kosten. ‘En het levert de Nederlandse economie extreme schade op’, zegt De Unie-
voorzitter Reinier Castelein. 

Het ergert Castelein dat het kabinet wel denkt aan honden die moeten worden uitgelaten. 
‘Maar dat ook KLM-bemanning valt onder het testbeleid voor inreizenden werd verzwegen. 
Daarnaast: het reisverbod vanuit Zuid-Afrika, Groot-Brittannië en heel Zuid-Amerika grijpt 
sowieso rechtstreeks in op de toekomst van KLM en haar duizenden werknemers. Dat wordt 
kennelijk op de koop toe genomen: nul aandacht daarvoor tot nu.’ Volgens De Unie zullen 
reizigers uitwijken naar andere maatschappijen en luchthavens. ‘KLM wordt hier nodeloos 
hard geraakt in wat juist de kern is van haar verdienmodel, de doorvliegende reiziger. Die 
reizigers zoeken nu andere overstappunten zoals Frankfurt, Dubai en wellicht is het ook een 
groeikans voor Istanbul. Hiermee draait het kabinet KLM de nek om en komt ook het herstel 
van de Nederlandse economie op grotere achterstand te staan.’ Bron: AD, 20 januari 2021. 
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Marktplaats dwarsboomt handel in materiaal bezorgdiensten 
voor omzeilen avondklok 

De mogelijke invoering van een corona-avondklok door het kabinet, heeft een levendige handel 
in kleding en tassen van bezorgdiensten op gang gebracht. Op Marktplaats.nl worden er 
tientallen aangeboden voor prijzen variërend van 25 tot 200 euro ‘om de avondklok te 
omzeilen’. Het online-verkoopplatform is druk bezig om de advertenties te verwijderen, zegt 
een woordvoerder tegen deze site. 

De eerste advertenties dateren van gisteravond. Het meest worden jassen van Thuisbezorgd.nl 
aangeboden. ‘Niemand is het eens met een avondklok toch?! Gelukkig heb ik een oplossing 
voor iedereen die de avondklok wil vermijden: bestel zo'n mooie jas’ schrijft aanbieder Elnour 
uit Groningen bij zijn advertentie waarin Thuisbezorgd-jassen in alle maten worden 
aangeboden voor 25 euro.  
 
‘Geen zin om 20:00 thuis te zitten door de avondklok. Kopen!’, schrijft een aanbieder uit 
Vlaardingen bij een ‘avondklok proof’ jas van dezelfde bezorgdienst. Boeba uit Rotterdam biedt 
vanaf 80 euro zelfs een jas én broek van de maaltijdleverancier aan; ‘perfect voor de 
avondklok’. Lex uit IJmuiden was tot nu toe de duurste. Hij vroeg 200 euro en had vier bieders 
waarvan eentje 160 euro wilde betalen, maar zijn advertentie is inmiddels verdwenen. 
Hetzelfde geldt voor de jas van Thuisbezorgd die Finn uit Bussum aanbood met ‘wil jij lekker 
feesten en chillen met je maatjes maar kan dat niet door die verdomde avondklok? Geen stress 
met deze mooie jas'.   
 
De eerste advertenties van deze aard doken gisteravond op, zegt de woordvoerder. ‘Inmiddels 
zijn er tientallen verschenen, maar we zetten alles op alles om ze zo snel mogelijk te 
verwijderen. We hopen dat de bezorgdiensten ook hun verantwoordelijkheid nemen.’ 

Op Vinted, de marktplaats voor tweedehandskleding, is de kleding van bezorgdiensten 
vandaag nog wel massaal te verkrijgen. Zo biedt Giel zijn DHL-bedrijfsjas aan. ‘DHL jas voor 
avondklok’, meldt de aanbieder bij zijn advertentie. ‘Lekker de straat op na 20.30 uur.’ Naast 
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kleding van bezorgdiensten, wordt ook bedrijfskleding van verschillende supermarkten 
verkocht op de website.  

Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van Thuisbezorgd, laat weten dat het ‘natuurlijk niet 
de bedoeling is’ dat oranje Thuisbezorgd.nl-jassen worden gebruikt voor iets anders dan het 
bezorgen van maaltijden. ‘Wij hebben inmiddels contact gehad met Marktplaats om deze 
advertenties te verwijderen’, reageert woordvoerder Joris Wilton schriftelijk. Bron: AD, 20 
januari 2021. 
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En toen kwam het virus alsnog: 19 doden in Borns 
verpleeghuis 

Lange tijd bleef Het Dijkhuis in Borne gevrijwaard van coronadoden. Tot afgelopen maand. In 
een paar weken tijd overleden negentien van de 250 bewoners aan de gevolgen van het virus, 
vijf ervan afgelopen weekend. Het hakt erin, bij personeel en cliënten. ‘Iedereen is 
aangeslagen.’ 

Het lege atrium, Jos van der Wal kan er maar moeilijk aan wennen. Normaal staan er tafels 
in de hal van het Bornse woonzorgcomplex. Klinken er enthousiaste stemmen, van bewoners 
en hun bezoek, die elkaar bijpraten over de laatste ontwikkelingen in het dorp. ‘Heb je het al 
gehoord van, en dan volgt het laatste nieuws over kinderen en kleinkinderen, of iets anders 
wat het vermelden waard is. Maar nu niets van dat alles. Mensen zitten voor de veiligheid op 
hun kamers. Sommigen uit eigen wil, anderen omdat het moet. Bron: Tubantia, 20 januari 
2021.  
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Kamer akkoord: avondklok vanaf zaterdag, wel vanaf 21.00 uur 

De Tweede Kamer gaat akkoord met een avondklok die zaterdagavond om 21.00 uur ingaat 
(en als gepland tot 04.30 uur duurt). Het straatverbod duurt tot en met 9 februari, verlenging 
is niet uitgesloten maar het kabinet wil de maatregel zo snel mogelijk ‘de prullenbak weer in’ 
als het kan.  

Eerder was er geen meerderheid in het parlement, maar met een half uur latere starttijd 
konden de meeste fracties ermee leven. D66 nam tijdens een coronadebat het initiatief voor 
een motie die de avondklok een half uur later laat starten dan het kabinet voorstelde. Naast 
D66 stemden VVD, CDA, SP, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie en 50Plus voor. 

Eerder was D66 tegen een avondklok. Daarover verklaarde fractieleider Rob Jetten: ‘Na veel 
wikken en wegen heeft D66 besloten het kabinetsvoornemen voor de instelling van een 
avondklok te steunen, maar dan wel met een later tijdstip van aanvang. Een latere avondklok 
maakt een verschil voor kinderen en jongeren om nog net wél naar de sporttraining te kunnen. 
Voor volwassenen om na het werken nog net wél boodschappen te kunnen doen. En voor 
ouders om na een volle dag thuiswerken en thuisonderwijs nog net wél dat ommetje te kunnen 
maken.’ 

Het kabinet had de motie van de Kamermeerderheid al ‘oordeel Kamer’ gegeven. Belangrijk 
voor premier Rutte was de constatering van het OMT dat een ingangstijd tussen 20.00 uur en 
21.00 ‘s avonds het meest effectief zou zijn. De wens van de Kamer bleef binnen deze 
bandbreedte. 

Wat betreft eerdere verzoeken om een latere aanvang van de spertijd zei premier Rutte al dat 
‘ietsje later moet kunnen’. Een avondklok die later dan 21.00 uur ingaat, zou echter niet 
genoeg verschil maken in het terugdringen van de besmettingscijfers, wat weer nodig is om 
de druk op de zorg beheersbaar te houden.  

Toen de motie voor 21.00 uur er vanmiddag kwam te liggen, was het debat over de avondklok 
beslist.  

Naast toezeggingen op de avondklok gaat het kabinet ook kijken naar een strengere 
handhaving van de thuiswerkregels. Daarom hadden bijna alle partijen in de Tweede Kamer 
gevraagd. 
 
Rutte wil niet dat de overheid gaat bepalen wie er moet thuiswerken en wie niet, in plaats van 
de werkgevers. Maar het kabinet gaat wel snel kijken naar de bevoegdheden om eventueel een 
bedrijf te sluiten dat weigert de signalen van de inspectie SZW op te volgen. Nu mag deze 
waakhond hooguit werkzaamheden stilleggen. 

De VVD ziet een avondklok als ‘een zware en, met pijn in het hart, noodzakelijke maatregel’. 
De liberalen, vandaag vertegenwoordigd door Kamerlid Hayke Veldman en niet door 
fractievoorzitter Klaas Dijkhoff, snappen ook dat kabinet deze ingreep pro-actief invoert. 
Vooral om te zorgen dat de scholen snel weer open kunnen. 

Ook Pieter Heerma (CDA) steunt de avondklok en ziet de noodzaak, al snapt hij heel goed dat 
mensen de maatregelen ‘als een klap’ ervaren. Hij wil dat het kabinet de burgers meer 
perspectief biedt, zodat mensen ‘het ergens voor doen’. Het Outbreak Management Team 
(OMT) liet gisteren in het nieuwste kabinetsadvies weten dat de avondklok een afname van de 
besmettingen van 8 tot 13 procent kan realiseren.  
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Een Kamermeerderheid gaat akkoord met een avondklok die om 21.00 uur ingaat. In de 
tweede ronde van het coronadebat komt daarover een breed gesteunde motie op tafel te liggen, 
melden meerdere bronnen aan deze redactie. Premier Rutte liet eerder dit debat al weten dat 
een avondklok ná 21.00 uur geen optie is, omdat dan de effectiviteit in het geding komt.  

D66 heeft volgens ingewijden tijdens het debat het initiatief genomen voor een motie die 
de avondklok een half uur later laat starten dan het kabinet had voorgesteld. Naast D66 
steunen ook VVD, CDA, SP, ChristenUnie, 50Plus en PvdA de motie. GroenLinks heeft nog 
geen beslissing genomen.  De Jonge voelt er weinig voor de bezoekregels te versoepelen naar 
twee mensen, als ze uit hetzelfde huishouden komen. Dat was een voorstel van Léonie Sazias 
(50Plus).  Bron: AD, 21 januari 2021.  
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Kerkelijke medewerkers die tijdens de komende avondklokperiode ‘noodzakelijke 
activiteiten’ moeten doen, mogen met een werkgeversverklaring naar buiten, blijkt uit een 
verklaring van de Protestantse Kerk op Twitter. 'Bij die activiteiten valt volgens de PKN te 
denken aan: digitale avonddiensten (ambtsdragers en medewerkers die ervoor nodig zijn om 
deze te realiseren), crisispastoraat en de voorbereiding van uitvaarten.' 

Binnen kerkelijke gemeenten is normaal gesproken geen sprake van een 
werkgever/werknemer-situatie bij mensen zonder arbeidscontract. ‘In deze uitzonderijke 
situatie is het woord werkgeverschap functioneel opgevat’, schrijft de Protestantse Kerk. ‘Het 
is aan de kerkenraad de afweging te maken wat noodzakelijk en dus urgente werkzaamheden 
zijn die geen uitstel dulden.’ 

Verklaringen kunnen door de kerkenraden aan medewerkers gegeven worden. Ze moeten ook 
een eigen verklaring op zak hebben. Binnen de Rooms-Katholieke Kerk komt de 
werkgeversverklaring beschikbaar voor priesters, diakens, pastoraal werkers en geestelijk 
verzorgers, meldt het Nederlandse Dagblad. Bron: AD, 22 januari 2021. 

Burgemeester Haverkamp van Tubbergen baalt van avondklok 
en is boos op eigen inwoners; ‘Houden zich niet aan 
coronaregels’ 

TUBBERGEN - Burgemeester Wilmien Haverkamp van Tubbergen haalt keihard uit naar 
mensen die zich niet aan de coronaregels houden. Dat doet ze in een hartenkreet op de 
Facebookpagina van de gemeente, waarbij ze vooral eigen inwoners de mantel uitveegt.  

‘We hebben het voor elkaar. Naast de lockdown hebben we nu ook nog een avondklok. En 
eerlijk is eerlijk, ik baal ervan, maar ben ook boos. Boos omdat een deel van onze samenleving, 
ook in onze gemeente, zich niet aan de maatregelen houdt. En dat het daarom nodig is om 
zo’n forse maatregel te nemen’, schrijft Haverkamp.   
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Tubbergenaren die over de schreef gaan zijn daaraan medeschuldig, benadrukt de 
burgemeester. ‘Omdat een deel van onze inwoners toch hun verjaardag viert met de hele 
familie, bij elkaar komen in een keet of met teveel samen in de auto zitten. Ook het afgelopen 
weekend heeft de politie weer boetes moeten uitdelen aan inwoners in onze gemeente die zich 
niet aan de regels houden’. 

 

Burgemeester Wilmien Haverkamp. © Robin Hilberink 

Haverkamp heeft er geen goed woord voor en het heeft bij haar tot onbegrip geleid, schrijft ze. 
‘Het kan er bij mij niet in dat we de politie nodig hebben om ons aan de maatregelen te houden. 
Dat een deel van onze inwoners zich niet aan de regels houdt en dat we elkaar daar ook niet 
op aanspreken.’ 

Dat doet de burgemeester zelf wel in haar opmerkelijke oproep op Facebook.  ‘Wees verstandig 
en houdt u aan de regels. En help uw kinderen, familie en vrienden om zich daar ook aan te 
houden. Elkaar aanspreken en daardoor elkaar helpen is ook Noaberschap!’ Inwoners die zich 
wel aan de maatregelen houden, worden daarvoor bedankt door Haverkamp. ‘Ook al is het 
niet makkelijk voor ieder van ons. U beseft dat we het samen moeten doen, voor de ander en 
voor onszelf!’ Bron: Tubantia, 21 januari 2021. 

Alexander (34) uit Enschede woont in laatste coronavrije 
paradijs op aarde: ‘Alles is hier volkomen normaal’  

Geen afstandsregels, vrolijk handen schudden, feestjes overal: geloof het of niet, maar voor 
Alexander de Groot (34) is het de dagelijkse realiteit. De Enschedeër woont met z’n gezin op 
Vanuatu, een van de laatste plekken ter wereld waar corona nog niet is uitgebroken. ‘Dit is 
het einde én het begin van de wereld.’ 

Afgelopen kerst gaf Alexander de Groot (34) een feestje aan het strand, tegenover zijn huis op 
Vanuatu. Zestig vrienden en familieleden kwamen die dag. Er werd gedanst, geknuffeld, 
gezongen en geproost. Niemand hield afstand van elkaar, niemand droeg een mondkapje en 
belangrijker nog: niemand maakte zich zorgen. Bron: AD, 21 januari 2021. 
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Van links naar rechts: Zeus (bijna 1), Aruba (28), Zelda (2), Alexander de Groot (34) en Zsa 
Zsa (bijna 3). © Alexander de Groot 
 

 

De pistes in Frankrijk, Duitsland en Italië blijven volgende maand grotendeels dicht, 
waarschijnlijk ook tijdens de krokusvakantie. In Oostenrijk en Zwitserland zijn de gebieden 
open, maar daar duiken in skidorpen nieuwe coronabrandhaarden op. 

Het aantal besmettingen in Frankrijk daalt niet, en het aantal coronapatiënten op de intensive 
care stijgt. De afgelopen zeven dagen waren er ruim 10.000 nieuwe ziekenhuisopnames. De 
Franse regering praat met ondernemers over financiële steun. Ondernemers in Chamonix 
houden er rekening mee dat ze dit seizoen geen wintersporters meer zullen zien.  
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Negen passagiers willen met valse coronatest naar Marokko 

Negen passagiers die vanmorgen naar Marokko wilden vliegen, zitten in de cel omdat ze met 
een valse uitslag van een coronatest het land probeerden uit te komen. 

De negen personen waren volgens de marechaussee onderweg naar Tanger. Het is nog niet 
duidelijk of ze samen reisden. De twee vrouwen en zeven mannen in de leeftijd van 30 en 75 
jaar zijn aangehouden en worden verhoord. 

Vliegen naar Marokko is alleen voor noodzakelijke reizen mogelijk. Het land is net als 
Nederland hard geraakt door de coronacrisis. Er geldt een avondklok van 20.00 uur 's avonds 
tot 06.00 uur in de morgen. Mensen die toch het land willen bezoeken hebben een negatieve 
coronatest nodig van niet ouder dan 72 uur.    

Eind vorig jaar werd duidelijk dat er een levendige handel is in valse coronatesten. Oplichters 
verkochten de verklaringen waar in staat dat iemand coronavrij is, zonder dat die persoon 
daadwerkelijk is getest.  De fraudeurs bieden de documenten voor een paar tientjes via 
WhatsApp en Snapchat aan. Ze misbruiken namen van artsen en laboratoria. Die waren 
geschokt en stapten naar de politie, maar nog altijd blijken de documenten te verkrijgen. 
Bron: AD, 21 januari 2021.  
 
 

Marieke Nijhof uit Enschede is als eerste huisarts in Nederland 
gevaccineerd 

ENSCHEDE - Marieke Nijhof is vandaag in het MST in Enschede als eerste huisarts van 
Nederland gevaccineerd. De Twentse huisartsen worden vanaf vanavond (vrijdagavond) 
gevaccineerd met het Modernavaccin.  Volgens de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) zijn 
het de eerste dokters in Nederland die de inenting krijgen. 
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De afgelopen weken was er veel commotie onder de huisartsen. Eerst beloofde minister Hugo 
de Jonge van Volksgezondheid hen dat ze bij voorrang een spuit zouden krijgen. Dat werd 
later ingetrokken. Dit leidde tot groot protest. Uiteindelijk kregen de artsen gelijk.  Bron: 
Tubantia, 21 januari 2021. 

 

   
Luchtvaartmaatschappij KLM zoekt nog altijd naar een oplossing voor het probleem van de 
sneltesteis voor het personeel. Als dat ‘koortsachtige overleg’ nergens toe leidt, wordt het heel 
moeilijk om langere vluchten door te laten gaan, laat een woordvoerder weten. Dan zou 
de eigen crew mogelijk achter moeten blijven en dat weigert KLM uit het oogpunt van goed 
werkgeverschap. De situatie zorgt voor een ‘immense logistieke puzzel’. 
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Als de verplichte sneltest voor vertrek naar Nederland ook voor het KLM-personeel geldt, 
kunnen er nagenoeg geen vluchten meer doorgaan, verwacht de luchtvaartmaatschappij. 
Op vrijdag gingen langeafstandsvluchten nog wel gewoon volgens schema weg, maar zaterdag 
kan dat dus anders zijn. 

Ondertussen is ook duidelijk geworden dat de eis van een negatieve sneltest kort voor 
vertrek uit Nederland niet geldt voor een aantal veilige landen en de Nederlandse Antillen. Van 
die veilige landen vliegt KLM op een aantal niet, zoals Australië, Nieuw-Zeeland en Rwanda, 
maar wel op landen als China, Thailand en Zuid-Korea. Voor alle andere bestemmingen is het 
nog onzeker of KLM daarnaartoe kan blijven vliegen. Bron: AD, 22 januari 2021.  
 
 

 
 

Nederlandse sneltesteist luchtvaart blijkt in strijd met 
mondiale regels 

De Nederlandse sneltesteis voor vliegtuigbemanning blijkt in strijd met internationale 
afspraken. Bovendien zijn dit weekend tientallen vliegpassagiers in het buitenland gestrand 
vanwege de nieuwe coronavoorwaarden van het kabinet. 

Dit weekend zwakte het kabinet de omstreden coronaeis dat vliegtuigbemanningen zich 
moeten laten sneltesten al af. In plaats van in het buitenland, mag personeel zich nu na 
terugkomst op Schiphol laten testen. Bron: De Stentor, 26 januari 2021. 
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Door coronacrisis getroffen Coffee Fellows vraagt rechter om 
huurkorting  

 
Coffee Fellows. © Erik Jan Jansen 

ENSCHEDE - Mag een horecazaak een verhuurder vragen om huurverlaging omdat het zwaar 
getroffen wordt door de maatregelen rond de coronacrisis? En mag een verhuurder vragen om 
de volledige huur omdat het water hem anders tot aan de lippen staat? Die vraag is 
vrijdagmorgen de inzet van een rechtszaak voor de Enschedese kantonrechter.  

Op het kruispunt de Graaf zit sinds een kleine twee jaar de Enschedese vestiging  van Coffee 
Fellows. De formule van de koffie- en broodjeszaak komt oorspronkelijk uit Duitsland en heeft 
naar eigen zeggen in Enschede een goed lopende vestiging. Daar komt de klad in als de 
overheid in maart vorig jaar de horeca op slot doet. Door de gedwongen sluiting kelderen de 
inkomsten en het wordt lastig om de huur te betalen. De eigenaar van het pand voelt mee en 
geeft een forse korting op de huur. Een vriendelijk gebaar naar een huurder die een contract 
voor tien jaar tekende, maar tegelijkertijd betekent het wel dat de broekriem van de 
verhuurder een gaatje strakker moet.  Bron: Tubantia, 22 januari 2021. 

Jongeren in de regio betalen prijs van coronacrisis: enorme 
stijging WW-uitkeringen 

ENSCHEDE - Door de coronacrisis stegen de WW-uitkeringen het afgelopen jaar in Twente en 
de Achterhoek met respectievelijk 21 en 20 procent. Dat is minder dan het landelijk 
gemiddelde van 27 procent. Maar het zijn vooral de jongeren die de prijs van de coronacrisis 
betalen. 

Die toename van het totale aantal WW-uitkeringen in Twente is 6 procent lager dan landelijk, 
omdat er in deze regio meer werk in de zorg is dan elders. Ook zijn Twentse bedrijven minder 
dan gemiddeld afhankelijk van export. Jongeren tot 27 jaar worden ook in de regio het hardst 
geraakt, doordat ze vaak met flexibele contracten werken in de horeca en in winkels waar 
non-foodproducten worden verkocht, zoals kleding en schoenen. Bron: Tubantia. 22 januari 
2021. 
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Onderwijsinspectie: eindtoets op basisschool moet doorgaan 

De eindtoets op basisscholen moet dit jaar hoe dan ook doorgaan – ondanks corona. De 
Onderwijsinspectie waarschuwt: gaat de toets voor het tweede achtereenvolgende jaar niet 
door, dan weten we niet hoe erg de onderwijsachterstand van kinderen is. ‘Dan verliezen we 
het zicht.’ 

Ja, als de eindtoets wordt afgenomen kunnen de scores lager zijn dan in normale, coronavrije 
jaren. Sterker, inspecteur-generaal Alida Oppers van de Onderwijsinspectie verwacht niet 
anders. ‘Het onderwijs is dan al een jaar niet optimaal geweest.’ Maar dat is geen reden om 
de toets te schrappen, vindt Oppers. ‘Dan wéét je in elk geval hoe de leerlingen en het 
onderwijs ervoor staan.’ Ook ouders willen dat de eindtoets dit jaar wel doorgaat.. 

Ook in deze crisistijd biedt de eindtoets – verplicht voor alle leerlingen van groep 8 – 
waardevolle en objectieve informatie, vindt Oppers. ‘Door de resultaten weten we straks waar 
de lacunes zitten: waar schort het aan en wat kun je er – misschien nog voor de zomervakantie 
– aan doen?’  
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In 2019 maakten leerlingen, hier van de 5e Montessorischool Watergraafsmeer in Amsterdam, 
nog wél de eindtoets. © Hollandse Hoogte / ANP 

 

Zijn de achterstanden het grootst op taal, of juist rekenen, moeten vooral (bepaalde) wijken in 
grote steden aan de bak om achterstanden weg te poetsen? Al die informatie ontbreekt als de 
eindtoets wordt geschrapt. Dat maakt het ook moeilijk om de corona-achterstanden aan te 
pakken of daar geld voor vrij te maken. ‘Dan kun je van alles aanbieden om 
onderwijsachterstanden weg te werken, maar dat is dan ongericht.’ Kortom: dan kan 
goedbedoeld geld op de verkeerde plekken terechtkomen, waar het weinig effect heeft. 

Het komt niet vaak voor dat de Inspectie voor het Onderwijs zich actief bemoeit met actuele 
onderwerpen. Nu voelt inspecteur-generaal Oppers zich daar toch toe geroepen. ‘Zonder 
eindtoets verliezen wij het zicht op hoe het onderwijs ervoor staat.’ Ze maakt zich zorgen over 
de ‘lichtzinnigheid’ waarmee over het schrappen van de eindtoets wordt gesproken. ‘Terwijl 
dat in het nadeel is van een groep leerlingen.’ 

Toen de eindtoets in het voorjaar van 2020 werd geschrapt, werd aan het einde van het jaar 
het effect daarvan al duidelijk: minder kinderen kregen een hoger advies voor de middelbare 
school. Vooral kinderen uit armere gezinnen waren daarvan de dupe. ‘In normale jaren krijgen 
ongeveer 17.000 leerlingen een hoger advies. Dat is niet niets. Zonder de eindtoets ontnemen 
we een groep leerlingen de kans om hoger in te stromen in het voortgezet onderwijs.’ 

Leerlingen in groep 8 van het basisonderwijs krijgen een schooladvies van de leraar: wordt 
het vmbo, havo of vwo? Daarna wordt de eindtoets afgenomen. Bij een lagere score verandert 
er niets, maar scoort een leerling hoger dan op basis van het advies van de leerkracht werd 
verwacht, dan wordt er opnieuw naar het advies gekeken. Vorig jaar gebeurde dat niet; er was 
immers geen eindtoets. Oppers: ‘Dat moeten we in het belang van die leerlingen niet nog een 
keer laten gebeuren.’ 

‘We weten nu al door studies dat de onderwijsachterstand niet gelijk is verdeeld’, zegt Oppers. 
Vooral in wijken waar leerlingen bij hun thuisonderwijs worden begeleid door laagopgeleide 
ouders zijn de achterstanden groter. ‘Dat wordt ook bevestigd door een recente studie van de 
gemeente Amsterdam.’ 
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Natuurlijk, zegt Oppers, als het OMT stelt dat de eindtoets vanwege gevaar op verspreiding 
van het coronavirus niet door kan gaan, dan is dat ‘een te accepteren feit’. Ze wijst er wel op 
dat in de rest van het onderwijs, van middelbare school tot universiteit, alle toetsen wél 
doorgaan. ‘Ik hoor daarbij niets over veiligheidsrisico’s.’ Bron: Tubantia, 22 januari 2021. 

 

Lenen Twentse ‘baasjes’ hun hond uit tijdens avondklok? ‘Heb 
wat aanbiedingen gekregen’ 

Op jezelf teruggeworpen door corona. Voor menigeen is het aanleiding om een hond aan te 
schaffen. Voor de gezelligheid. Werkt het zo?  Zijn baasjes bereid hun viervoeter uit te lenen, 
zodat een avondwandelingetje er ook voor een ander in zit?   

Of Carel Cuppers zijn hond zou ‘uitlenen’? ‘Beslist niet. De uitzondering is er puur voor echte 
hondenbezitters, en niet om misbruik van te maken.’ Dat is niet zijn ding, zegt Cuppers. ‘Je 
moet je een beetje aan de regels houden.’ Kismo is volgens zijn baasje fijn gezelschap, zeker 
in coronatijd. ‘Het is prachtig! Je voelt je niet de hele dag alleen en je komt er nog eens uit, 
dat is goed voor de gezondheid. Ook al zegt hij niks terug, je praat toch met je dier’, zegt hij 
met een lach. Carel Cuppers maakt steevast drie keer per dag een wandeling met Kismo. Daar 
brengt de avondklok geen verandering in. ‘Tussen 7 en 8 laat ik de hond uit, dan maak ik een 
grote wandeling. Dat is voldoende voor de hele avond.’ 
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Carel Cuppers met hond Kismo. © Emiel Muijderman 

Wat hij vindt van de avondklok? ‘Het had van mij eerder gemogen. Strenge maatregelen zijn 
nodig. We moeten ook rekening houden met kwetsbare mensen. Mijn vrouw zit in een 
verpleeghuis en voor haar is het virus helemaal gevaarlijk. Ik mag haar een keer per dag 
bezoeken met een mondkapje voor. Ik vind wel dat de scholen zo snel mogelijk weer open 
moeten. Kinderen hebben de toekomst.’ Bron: Tubantia, 21 januari 2021.    
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@ AFP 

Honderden militairen van de Nationale Garde die opgetrommeld waren om Washington te 
bewaken tijdens de beëdiging van Joe Biden zijn positief getest op het coronavirus of zitten in 
quarantaine in hotels, meldt nieuwssite Politico. 

De leiding van de Nationale Garde heeft het totaalaantal besmettingen niet bekendgemaakt, 
maar gardisten en politici vrezen volgens Politico dat hun aanwezigheid in de Amerikaanse 
hoofdstad een 'superspreader event' dreigt te worden. Volgens een overheidsfunctionaris zijn 
tussen de 100 en 200 troepen tot nu toe besmet geraakt. 

In Washington waren woensdag vele duizenden gardisten op de been. De Amerikaanse 
hoofdstad was veranderd in een vesting in de nasleep van de recente bestorming van het 
Capitool. Eerder klonk er al onvrede over de omstandigheden waarin de gardisten hun werk 
moesten doen en het risico op besmettingen dat daarbij kwam kijken. 

Zo mochten de troepen aanvankelijk uitrusten in het Capitool, maar moesten zij 
donderdagmiddag tijdelijk verhuizen naar een onverwarmde parkeergarage omdat het in het 
parlementsgebouw weer steeds drukker werd. Twee van de soldaten, die anoniem wilden 
blijven, klaagden dat ze het daar zonder verwarming, elektriciteit en fatsoenlijke sanitaire 
voorzieningen moesten stellen. Na kritiek vanuit het Congres werd vrijdagochtend bekend dat 
de soldaten uit de parkeergarage terug naar het Capitool mochten. 

‘Idealiter zouden deze jongens allemaal in hotels moeten zitten’, zei de Republikeinse senator 
Chris Murphy erover. ‘Als ze rust nemen, zouden ze dat buiten het terrein moeten doen met 
de mogelijkheid om gescheiden te worden en sociaal afstand te houden.’ Een 
Senaatscommissie gaat onderzoek doen naar de werkomstandigheden van de gardisten en de 
zorgen over het ontbreken van coronamaatregelen. 

De Nationale Garde liet later op vrijdag in een verklaring weten dat alle troepen hun 
werkpauzes in ‘geschikte ruimtes’ in gebouwen van het Congres kunnen doorbrengen, en dat 
de soldaten buiten hun diensten om in hotels of ‘andere comfortabele accommodaties’ worden 
gehuisvest. Bron: AD, 22 januari 2021.  
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Bloedverdunners blijken effectief in de strijd tegen corona  

Behandeling met hoge doses bloedverdunners is effectief voor patiënten met COVID-19 die in 
het ziekenhuis zijn opgenomen, maar niet op de Intensive Care. De behandeling 
kan voorkomen dat deze patiënten ernstig ziek worden en de behandeling kan het herstel van 
de patiënten verbeteren. Dat blijkt uit tussentijdse resultaten van een wereldwijde studie 
onder meer dan 1300 matig zieke COVID-19-patiënten. 

De behandeling met hoge doses bloedverdunners is voor deze groep patiënten niet alleen veilig, 
maar ook effectiever dan de doses die normaal worden gegeven om bloedstolsels bij 
ziekenhuispatiënten te voorkomen. 

‘Dit is heel goed nieuws en geeft beter inzicht van welke behandeling we op welk moment 
moeten inzetten,’ zegt UMC Utrecht-intensivist en onderzoeker Lennie Derde. ‘Met 
onderzoekers van drie klinische studies wereldwijd hebben we een behandeling ontdekt die 
kan voorkomen dat patiënten ernstig ziek worden en hun herstel kan verbeteren. Het grootste 
deel van de opgenomen patiënten met COVID-19 is niet op de Intensive Care maar op de 
afdeling, en deze studie heeft invloed op hun herstel. Dat kan ook helpen om de druk op de 
IC te verminderen.’ Bron: AD, 22 januari 2021.  

   
Premier Boris Johnson denkt na over extra maatregelen om andere nieuwe varianten van het 
coronavirus, de Zuid-Afrikaanse en Braziliaanse, zoveel mogelijk buiten de deur te houden. 
‘Ik sluit dat niet uit’, zei de premier. ‘Misschien moeten we verder gaan om onze grenzen te 
beschermen. We willen niet dat we alle inspanningen die we in dit land al leveren in gevaar 
brengen door nog een nieuwe variant.’  

De huidige Britse variant heeft al een streep gezet door het meeste internationale reisverkeer. 
Ook moeten binnenkomende reizigers een negatieve coronatest overleggen. Ook moeten ze een 
tijdje in quarantaine bij aankomst. 
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De Britse variant van het coronavirus blijkt na uitgebreid onderzoek toch dodelijker dan het 
'oude' virus. Dat heeft de Britse premier Boris Johnson vandaag gezegd tijdens een 
persconferentie. ‘We hebben vandaag vernomen dat het Britse virus zich niet alleen sneller 
verspreidt, maar ook tot een hoger sterftecijfer leidt.’ Johnson zei ook dat de vaccins nog 
steeds effectief zijn tegen beide varianten van het virus.  

Volgens zijn wetenschappelijk adviseur, Patrick Vallance, kan het mogelijk dertig procent 
dodelijker zijn, maar hij erkende dat er nog nauwelijks informatie beschikbaar is. Hij schat 
dat van de zestigjarigen die het virus krijgen nu tien procent overlijdt. Dat zou meer dan 
dertien procent kunnen worden met de nieuwe variant, aldus Vallance. 

De nieuwe variant werd voor het eerst ontdekt in Londen en het zuidoosten van Engeland. De 
Britse variant blijft zich over de hele wereld verspreiden en heeft inmiddels minstens zestig 
landen en gebieden bereikt.  

Groot-Brittannië heeft meer dan 3,5 miljoen besmettingen geregistreerd en bijna 96.000 
doden. Daarmee staat het land op de vijfde plaats in de wereld en is daarmee het meest 
getroffen land van Europa. Ook de economie heeft een flinke tik gekregen. Bron: AD, 22 
januari 2021.  

 

De eerste besmetting met de Braziliaanse variant in Duitsland 

 

In Duitsland is een eerste besmetting met de Braziliaanse coronavariant vastgesteld. Dat 
gebeurde bij een reiziger die vanuit Brazilië terugkeerde naar Duitsland. Het gaat om 
een inwoner van de deelstaat Hessen, maakte deelstaatminister van Sociale Zaken Kai Klose 
vrijdag bekend. Volgens Klose is dit het eerste bewijs van de aanwezigheid van deze variant in 
Duitsland. Ook het Robert Koch Instituut, de Duitse tegenhanger van het RIVM, had nog geen 
weet van andere gevallen. 

Volgens virologe Sandra Ciesek kwam de reiziger donderdag aan op de luchthaven van 
Frankfurt. Een PCR-test in het laboratorium wees daarna uit dat het de bewuste mutatie was. 
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Zo’n test volgt steevast op een sneltest die positief uitvalt. De luchtvaartmaatschappij had 
volgens Duitse media de gezondheidsautoriteiten geïnformeerd dat er iemand aan boord zat 
die positief was getest maar geen symptomen vertoonde. 

Naast deze variant, die voor het eerst werd ontdekt in Brazilië, zijn ook de Britse en Zuid-
Afrikaanse mutaties ook al vastgesteld in Hessen. Alle drie zouden veel besmettelijker zijn dan 
het ‘gewone’ coronavirus maar er is volgens Ciesek geen bewijs dat ze tot een zwaarder 
ziekteverloop leiden. 

Om verspreiding van de virusvarianten tegen te gaan, is de lockdown in Duitsland verlengd 
tot midden februari. Ook zijn enkele maatregelen aangescherpt. Zo is het dragen van 
medische mondmaskers in de meeste deelstaten vanaf maandag verplicht.  

Nederlanders die vlakbij de Duitse grens wonen en gewend zijn even bij de oosterburen te 
gaan tanken of boodschappen te doen, mogen dat niet langer met een gewoon 
mondkapje doen. De mondkapjes zoals die op de meeste plaatsen in ons land gedragen 
worden, zijn vanaf maandag taboe in onder meer Duitse winkels en tankstations. In plaats 
daarvan moeten mondkapjes gedragen worden die beter beschermen, met name van het 
type KN95/N95 of FFP2 of chirurgische mondkapjes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook wie met trein of bus naar Duitsland reist, moet zo'n mondkapje dragen. Wie toch een 
ander masker draagt, riskeert een boete van 150 euro.     

Zelfs nu  nieuwe mutanten van het coronavirus rondwaren, zijn stoffen mondmaskers nog 
steeds effectief om verspreiding van het virus tegen te gaan. Dat meldt de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vrijdag, die eraan toevoegt geen plannen te hebben om 
de aanbevelingen aan te passen. 

‘De stoffen, niet-chirurgische maskers kunnen gebruikt worden door iedereen jonger dan 60 
jaar die geen bijzondere gezondheidsproblemen heeft', zei Maria Van Kerkhove, bij de WHO 
verantwoordelijk voor het beheer van de pandemie. ‘In regio's waar het virus circuleert moeten 
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mensen ze dragen wanneer ze opeengepakt staan en het onmogelijk wordt om minstens één 
meter afstand te houden tot anderen. En ook in slecht geventileerde ruimtes.' 

 

© AFP  Het linker 'gewone' mondkapje mag niet langer gedragen worden in Duitse winkels en 
tankstations. In plaats daarvan moeten mondkapjes gedragen die beter beschermen, zoals 
het mondkapje rechts.   

Duitsland en Oostenrijk verplichtten eerder deze week het dragen van chirurgische maskers 
in winkels en het openbaar vervoer. ‘Het staat landen vrij maatregelen te treffen die ze nodig 
achten', aldus Van Kerkhove. ‘Maar ook met de varianten die besmettelijker kunnen zijn, 
hebben we geen aanwijzingen dat de manier waarop die varianten overgedragen worden 
anders is.' Bron: AD, 22 januari 2021.  

Corona en Frankrijk  

Met 23.292 nieuwe besmettingen in de afgelopen 24 uur is Frankrijk de drempel van 3 miljoen 
gevallen gepasseerd (3.011.257). De jongste cijfers laten een lichte stijging van 444 
besmettingen zien vergeleken met de dag ervoor (22.848) maar een forse toename met 2.021 
gevallen ten opzichte van vorige week vrijdag (21.271). 

In het land met 65 miljoen inwoners liggen nu bijna 3000 mensen in kritieke toestand in 
ziekenhuizen en 2,7 miljoen patiënten hebben het virus onder de leden. In Frankrijk worden 
al rond de 72.000 sterfgevallen toegeschreven aan het uit China afkomstige coronavirus. 

Erg veel mensen overleden in 2020 volgens de officiële statistieken tussen eind maart en half 
mei en later in het jaar tussen half oktober en half december. Dat was tijdens de strengste 
lockdowns. Het land heeft zeer strenge maatregelen getroffen om het virus te bedwingen zoals 
de avondklok en beperkingen van de bewegingsvrijheid en reisverboden. Maar onder 
voorwaarden functioneren momenteel veel onderwijsinstellingen en ondernemingen en is 
overdag geen reisbeperking van kracht. Bron: AD,  22 januari 2021.  
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In het Limburgse Nuth en Hulsberg zijn deze week minstens twee pogingen gedaan om als 
buitengewoon opsporingsambtenaar bij mensen thuis binnen te komen. De oplichters 
vertellen aan de deur dat ze in opdracht van de gemeente coronacontroles uitvoeren. Beide 
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pogingen die bij de politie bekend zijn mislukten, omdat de bewoners de zaak niet vertrouwden 
en de nepambtenaar de toegang weigerden. Gemeente Beekdaelen roept op om alert te blijven 
en niemand zomaar binnen te laten. Bron: De Telegraaf, 22 januari 2021.  

 
 

Politie houdt grote controles bij ingang van avondklok 

De politie houdt een grote controle op de A2 bij Zaltbommel, direct nadat de avondklok is 
ingegaan. De controle vindt plaats bij restaurant De Lucht-West en alle automobilisten 
worden tegengehouden. Ze moeten kunnen aantonen dat ze een goede reden hebben om 
buiten te zijn.  

Wie geen geldige reden heeft, krijgt een boete van 95 euro. Je mag wel buiten zijn voor werk 
of bijvoorbeeld rampspoed.  

De controle is om precies 21.00 uur begonnen. Er staan tientallen politiewagens, een grote 
truck en ambulances. De weg is afgesloten. Alle automobilisten die richting het zuiden rijden, 
worden gecontroleerd. Er komen meer controles op snelwegen, maar waar is nog niet bekend.  

Vandaag is voor het eerst in meer dan 75 jaar een avondklok van kracht in Nederland. In de 
komende weken mag niemand tussen 21.00 uur en 04.30 uur buitenkomen, op enkele 
uitzonderingen na. Vooralsnog geldt de avondklok elke avond en nacht tot woensdag 10 
februari.  
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Grote politiecontrole bij ingang van avondklok langs de A2 bij Zaltbommel. © Bart 
Meesters/Meesters Multi Media  

 

De avondklok is vanaf vanavond van kracht in Nederland. Bewoners uit Den Haag reageren 
op het ingaan van de maatregel. ‘Het is wel heel stil’, zegt een vrouw die haar hond uitlaat. 

Een Thuisbezorgd-werknemer is blij dat hij zijn werk nog kan doen. ‘Ik voel me wel een beetje 
speciaal’, aldus de jongen. 

Het lijkt erop dat ook in Amsterdam de avondklok goeddeels wordt nageleefd. Volgens de 
politie zijn de meeste straten uitgestorven. ‘Op sommige plekken is het echt doodstil’, aldus 
een woordvoerster. Toch worden er hier en daar ook wel bekeuringen uitgedeeld aan mensen 
die zonder geldige reden op straat zijn. Ze kon nog niets zeggen over aantallen. 

De politie heeft zaterdagavond in het Limburgse dorp Stein twaalf jongeren aangehouden die 
de avondklok negeerden. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten, liet de politie weten. 

Volgens de politie waren de jongeren de straat opgegaan om bij elkaar te komen, muziek te 
maken en alcohol te drinken. Zeker honderd jongeren hadden zich rond 21.00 uur verzameld 
in het centrum. Van daaruit trokken ze door de straten, ‘dictatuur' scanderend. Ze werden 
toegesproken door iemand met een megafoon die zei: ‘Vandaag is de eerste dag dat we laten 
weten dat we er klaar mee zijn.’ Ook staken ze vuurwerk af en gooiden ermee naar de politie. 

De agenten konden de overmacht aanvankelijk niet aan. Daarom werd de mobiele eenheid te 
hulp geroepen. Wat volgde was een kat-en-muisspel, waarbij agenten met lange 
wapenstokken door de straten renden en groepjes jongeren bij herhaling wisten te ontkomen 
via zijstraten. Rond 23.00 uur was de rust weergekeerd. 

De politie is niet te spreken over het gedrag van de jongeren. ‘Het is onbegrijpelijk dat mensen 
ondanks de gezondheidscrisis en de maatregelen die genomen zijn, moedwillig samenkomen 
en doelbewust proberen de situatie te laten escaleren. Wij hebben ervoor gekozen de situatie 
op een veilige manier af te bouwen', zei algemeen commandant Bert Vermariën van de politie. 

Op andere plaatsen in Limburg lijkt het rustig. Op veel plaatsen houdt de politie controles. 
‘We zijn met zoveel mogelijk agenten buiten', zei een woordvoerster van de politie. Onder 
meer in Venlo en Roermond houdt de politie voertuigen aan om inzittenden te vragen wat ze 
zo laat op straat doen. 
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De teststraat op Urk staat in brand 

 

Op het haventerrein van Urk zijn zo'n honderd tot tweehonderd auto's bij elkaar gekomen om 
te demonstreren tegen de avondklok die vanaf nu geldt in Nederland. Op enkele auto's staat 
'anti-lockdown' geschreven. 

‘Een corona-teststraat van de GGD is in brand gezet’, zegt een woordvoerster van de politie. 
‘Dat was brandstichting, dat kan niet anders.’ Of er aanhoudingen zijn verricht, kon ze nog 
niet zeggen.  

‘De brandweer is bezig met blussen en de politie houdt de jongeren op een afstand zodat de 
brandweer daarbij niet gehinderd wordt.’ Een uur na het ingaan van de avondklok waren er 
volgens haar nog altijd zo'n vijftig auto's op het haventerrein. 

Burgemeester Cees van den Bos van Urk schaamt zich voor wat er zaterdagavond in zijn 
gemeente gebeurt. Vele tientallen jongeren zijn op de been om te protesteren tegen de 
avondklok. Nadat die om 21.00 uur was ingegaan, reden jongeren in ongeveer honderd auto's 
luid toeterend over het haventerrein. Een coronateststraat van de GGD bij het terrein werd in 
brand gestoken. Zeker één verdachte is, met de inzet van een politiehond, aangehouden.  

‘Dramatisch zoals deze avond nu verloopt’, zegt Van den Bos op Twitter. ‘Mij rest als 
burgemeester, samen met de politiechef en de officier van justitie, maar een middel: het 
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afgeven van een noodbevel en de inzet van de ME.’ Van den Bos sluit af met ‘We willen rust 
op Urk’. Het noodbevel is inmiddels van kracht. De mobiele eenheid en de marechaussee 
staan klaar om in te grijpen als het nodig is.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De politie in Den Helder heeft vanavond negen bekeuringen uitgedeeld aan protesterende 
burgers tegen de avondklok die vanaf vandaag in Nederland geldt, meldt het Noordhollands 
Dagblad. Ruim zestig personen hebben zaterdagavond gehoor gegeven aan een Facebook-
oproep om op het Julianaplein te demonstreren tegen de ingevoerde avondklok. Ook werd er 
stevig vuurwerk afgestoken. Het protest verliep zonder incidenten. 
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In Wageningen is het vrijheidsmonument ‘Blote Jan’ op het 5 Mei Plein in 
zaterdagavond ingepakt in zwart folie. Volgens meldingen van de groep ‘76 jaar terug in de 
tijd’ op Twitter is dat gebeurd uit protest tegen de avondklok, waardoor de vrijheid is 
ingeperkt. Ook tientallen andere monumenten zijn om die reden ingepakt.  

In Oudwoude, Friesland, werden inwoners opgeschrikt door een luchtalarm. Met een 
geluidswagen reden een aantal mensen door het dorpje. Daarbij riepen ze Duitse teksten die 
verwezen naar de spertijd. Dat is de tijd waarin de laatste keer een avondklok gold in 
Nederland, tijdens de Tweede Wereldoorlog.  

Ook in Leiden is vanavond veel politie op de been om te controleren of iedereen zich aan de 
avondklok houdt. In de binnenstad is het bijna surrealistisch stil. Alleen maaltijdbezorgers 
rijden af en aan op hun e-bikes en scooters. De stationshal is nagenoeg leeg.  

Wel lopen een paar studenten rond met een protestbord met de tekst: 'Mentale gezondheid 
heeft ook prioriteit'. Ze zijn faliekant tegen de avondklok, maar besluiten toch naar huis te 
fietsen als agenten hen dreigen met een boete.  

Wel krijgt in ieder geval een andere persoon een bekeuring van 95 euro. Hij kan niet uitleggen 
waarom hij zich rond half tien nog op straat, vlakbij het centraal station, bevindt. ‘Ik was de 
tijd vergeten’, mompelt de jongeman. ‘Vandaag is een hele slechte dag om de tijd te vergeten’, 
aldus een van de agenten.  

 

 

De politie heeft zaterdagavond in Rotterdam boetes uitgedeeld aan demonstranten tegen de 
avondklok. Zo'n vijftig actievoerders hadden zich verzameld voor de Markthal.  

De politie in Rotterdam heeft vanavond meerdere boetes uitgedeeld aan demonstranten tegen 
de avondklok. Zo'n vijftig actievoerders hadden zich voor de Markthal op de Binnenrotte 
verzameld. Drie mensen zijn gearresteerd. Enkele minuten na het ingaan van de avondklok, 
om 21.00 uur, waren de meeste actievoerders alweer verdwenen. Het plein staat nu nog vol 
met politieagenten en journalisten. Bron: AD, 23 januari 2021.  
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Afgelopen weekend zijn 5765 mensen bekeurd omdat ze na de avondklok nog buiten waren. 
Dat laat de politie weten op Twitter. In totaal werden er 7045 coronaboetes uitgeschreven. 
Verder zijn afgelopen week zijn 790 mensen gewaarschuwd omdat ze zich niet hielden aan de 
coronamaatregelen.  Bron: AD, 25 januari 2021. 
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Burgemeester Scholten van Venlo heeft het gisterenavond afgekondigde noodbevel omgezet in 
een noodverordening. Ook is het gebied uitgebreid waarvoor deze geldt. De verordening gaat 
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per direct in en geldt voor de stadsdelen Venlo, Tegelen en Blerick, maakte de gemeente 
vandaag bekend. 

De gebieden zijn bovendien aangemerkt als veiligheidsrisicogebied, wat inhoudt dat de politie 
er zonder aanleiding mensen kan aanhouden en fouilleren. De maatregelen gelden voor 
iedereen en zijn tot en met 9 februari van kracht. Gisteren werden bij rellen, met name rond 
het station, vernielingen aangericht. Een agent raakte gewond. Bron: AD, 25 januari 2021. 
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Ineens trekt een horde idioten door Enschede: ‘Ze keken me 
recht in de ogen en gooiden toch een baksteen’ 

ENSCHEDE - Een vernield restaurant, huilende medewerkers, bezorgde ouders en een 
angstgevoel zoals ze nooit eerder had. Eigenaresse Amina Hamkar van Taco Mundo moet het 
de volgende ochtend allemaal nog verwerken.  

‘Ze keken me recht in de ogen en gooiden alsnog die baksteen door de ruit.’ Amina Hamkar 
schudt haar hoofd terwijl ze de laatste glasscherven bij elkaar veegt in haar restaurant op de 
hoek van de Mooienhof, tegenover de ANWB-winkel. Haar zaak lag zondagavond frontaal op 
het pad van honderden hooligans.  Bron: AD, 25 januari 2021. 

  

Belaging MST Enschede zo intimiderend dat ziekenhuis 
contact zocht met politie: ‘dit is vreselijk’ 

ENSCHEDE - Ziekenhuisbestuurder Jan den Boon heeft geen goed woord over voor de 
betogers en relschoppers die zondagavond voor een intimiderende sfeer rond het Medisch 
Spectrum Twente in Enschede zorgden. ‘Ik vind het vreselijk’, zegt hij. 

Na het aanrichten van vernielingen verplaatsten zich zondagavond betogers tegen de 
avondklok en relschoppers richting het ziekenhuis aan het Koningsplein. ‘Zoals zij de winkels 
belaagden, zo belaagden zij ook ons ziekenhuis’, concludeert Den Boon, lid van de Raad van 
Bestuur.    

Het was noodzakelijk om extra beveiliging op te roepen die op de meest bedreigende momenten 
bij de ingangen stonden. Geruchten dat ruiten zouden zijn ingegooid en vuurwerk bij de 
Spoedeisend Hulp naar binnen geworpen, bleken onjuist. Het was niet nodig de deuren te 
sluiten en te barricaderen. 

Maar de sfeer was wel zo intimiderend dat het hoofd van dienst contact met de politie zocht. 
Volgens Den Boon heeft er in het ziekenhuis geen angst geheerst. Wel was er bezorgdheid om 
de veiligheid van medewerkers tijdens de wisseling van de avond- naar de nachtdienst. Rond 
23.00 uur verzekerde de politie dat dit verantwoord was. 

 

Den Boon kan niet zeggen hoe bewust er voor de gang naar het ziekenhuis is gekozen. Hij 
spreekt wel van duidelijke agressie richting het MST. ‘Zoals de winkels zijn belaagd, zo is het 
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ziekenhuis belaagd. Doelgerichter is het denk ik niet geweest. De hulpdiensten en de politie 
worden belaagd en in die trend is nu het ziekenhuis aan de beurt’, analyseert hij. ‘Het ligt in 
dezelfde lijn en dat vind ik triest. Het is vreselijk. We hebben het allemaal moeilijk. Ik begrijp 
ook dat mensen onlustgevoelens hebben. Maar die te uiten door van alles kapot te maken en 
ons te belagen, daar heb ik geen begrip voor. Alleen als we samen verantwoordelijkheid nemen 
komen we uit deze crisis’, aldus Den Boon. Maandag zal Den Boon bekijken hoe iedereen op 
de spannende situatie heeft gereageerd en beoordelen of er intern extra communicatie nodig 
is. Het aanpakken van relschoppers en het duiden van hun beweegredenen laat hij graag over 
aan het bevoegd gezag. ‘Ik wil het niet groter maken dan het is’. Een relschopper die gewond 
raakt is volgens hem nog altijd welkom voor behandeling in het ziekenhuis. ‘We maken op die 
manier geen onderscheid tussen mensen’. Bron: AD, 25 januari 2021. 

 

 

Chaos door zware rellen Eindhoven na anti lockdown demonstraties 
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Internationale aandacht voor rellen in onder meer Eindhoven 

De rellen in Nederland hebben internationale aandacht getrokken. Onder meer de protesten 
in Eindhoven worden genoemd in het nieuws bij BBC, The Guardian en ABC. 

BBC meldt dat de demonstratie in Eindhoven stukken groter was dan die in Amsterdam. Ook 
de inzet van waterkanonnen en traangas door de politie wordt genoemd. Het Amerikaans ABC 
News liet in een video verschillende beelden zien hoe de demonstranten in Eindhoven botsten 
met de politie. Ook The Guardian Time, Het Laatste Nieuws en Euronews schonken aandacht 
aan de rellen in Eindhoven. Hier werden onder andere beelden gedeeld van de in brand 
gestoken auto voor het station en de verwoestingen. Euronews meldt onder meer dat er 55 
man aan is gehouden in Eindhoven en dat een vrouw die niet betrokken was bij de protesten 
gewond is geraakt door een politiepaard. Het Duitse dagblad Bild opende hun nieuwssite met 
het feit dat de burgemeester van Eindhoven zelfs sprak over een ‘burgeroorlog'. Bron: AD, 25 
januari 2021. 

 

Tonnen aan schade aan station Eindhoven, herstel gaat weken duren.   

 

Vierentwintig ramen van de hervormde kerk in Zwartsluis 
opgeblazen ‘met zwaar vuurwerk’ 

Bij de hervormde kerk van Zwartsluis zijn 24 ruiten uit de sponningen geblazen. Dominee 
Adri Bloemendal gaat ervan uit dat vandalen zwaar vuurwerk hebben afgestoken naast zijn 
kerk. ‘Stenen kunnen het niet geweest zijn, dan hadden we die gevonden.’ 

Omwonenden van de Kerkstraat hebben in de late avond vuurwerk gehoord. ,,En dat moet 
wel. In de ochtend hebben we nog een online kerkdienst gehad, en later zijn nog mensen van 
de kerk bij het gebouw geweest.” 

Wijkagent Johan Bouwma is boos. ‘Na de vernieling van een bushokje en de brandstichting 
aan de gereformeerde kerk opnieuw een laffe en stomme actie.’ De politie hoopt dat mensen 
iets gezien hebben en zich melden. 

Bij de kerk is ondertussen de schilder al om de schade op te nemen, weet dominee 
Bloemendal. ‘Het gaat om 24 ruitjes. Niet de grootste natuurlijk en gelukkig ook geen glas-in-
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lood. Maar het gaat wel om een paar duizend euro. Dat is toch ontzettende zonde.’ De dominee 
hoopt dat morgen de ruiten vervangen zijn. Bron: De Stentor, 25 januari 2021. 

 

Ruiten van de hervormde kerk in Zwartsluis zijn opgeblazen met vuurwerk. © Politie 

 

 

 

Jesse (21) is ‘aanstichter’ van rellen in Kanaleneiland: ‘met 
Snapchat kan ik de hele stad sturen’ 
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De 21-jarige Jesse ligt in bed te slapen als de politie zijn deur intrapt, hem uit bed trekt en 
arresteert. Volgens het Openbaar Ministerie is hij een van de aanstichters van de rellen die 
afgelopen zomer een week lang de stad teisterden. Via zijn Snapchat-account Utrecht Nieuws 
deelde de Nieuwegeiner een oproep met zijn 40.000 volgers om massaal naar Kanaleneiland 
te komen. ‘Ik wilde alleen laten zien wat er in de stad speelt.’ 

Als Jesse op 20 augustus om 17.30 uur uit zijn werk thuiskomt, duikt hij zijn bed in om een 
dutje te doen. Een uur later wordt hij wakker door een harde klap. De politie trapt zijn 
voordeur in en slaat alle deuren in huis open. Voordat hij doorheeft wat er allemaal gebeurt, 
gooien agenten zijn slaapkamerdeur open, trekken hem in zijn onderbroek uit bed en slaan 
hem in de boeien. Zijn telefoon wordt van zijn nachtkastje gegrist en op de vliegtuigstand 
gezet. Bron: AD, 23 januari 2021. 
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KLM stopt met alle verre routes door de strengere maatregelen van het kabinet die woensdag 
zijn aangekondigd. De luchtvaartmaatschappij moet de grotere vliegtuigen aan de grond 
zetten, zo meldt een woordvoerder aan de Telegraaf. Dit gaat mogelijk ten koste van duizenden 
banen, zo vrezen de vakbonden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Twee keer besmet en overleden 

In het zuiden van Duitsland is een coronapatiënt gestorven na tweemaal te zijn besmet met 
Covid-19. Het gaat om een 73-jarige man uit het district Freudenstadt, zo maakte het 
deelstaatministerie van Volksgezondheid in Baden-Württember bekend. 

Het slachtoffer raakte in april vorig jaar voor het eerst besmet met het coronavirus en eind 
december opnieuw. Na die tweede besmetting kreeg hij een longontsteking en multi-
orgaanfalen. Volgens Duitse media zou het om het derde geval wereldwijd gaan. In oktober 
overleed een 89-jarige Nederlandse vrouw en in december een 74-jarige Israëliër terwijl hij na 
zijn eerste besmetting driemaal negatief was getest.  

Gewoonlijk maakt het lichaam na een infectie antistoffen aan die gedurende een bepaalde tijd 
beschermen tegen een nieuwe besmetting, ook bij coronavirussen. Deskundigen schatten het 
risico op herinfectie bij Covid-19 daarom vrij laag in (0,02 procent). Dit onder verwijzing naar 
een onderzoek met 133.266 coronapatiënten van wie 54 personen voor de tweede keer 
symptomen kregen.  Bron: AD, 25 januari 2021. 
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Internationaal vliegverkeer Israël plat 

Israël legt het internationale vliegverkeer voorlopig plat om de verspreiding van het 
coronavirus in alle varianten in te dammen. Volgens The Jerusalem Post gaat de ban op 
inkomende en uitgaande vluchten op luchthaven Ben-Gurion maandag om middernacht 
(plaatselijke tijd) in. De maatregel blijft in elk geval tot eind januari van kracht. Ook voor 
Israëlische vliegmaatschappijen gelden de restricties. Alleen in heel bijzondere gevallen kan 
een uitzondering worden gemaakt. Een speciale commissie moet dan toestemming geven. 
Vrachtvliegtuigen uit het buitenland mogen wel blijven landen in Israël. Vluchten voor 
medische hulp en bluswerkzaamheden kunnen eveneens doorgaan. 

‘We lopen voor op alle andere landen in de wereld’, zei premier Benjamin Netanyahu. ‘We 
verzegelen ons luchtruim.’ Hij voegde eraan toe dat komende week nog eens 1 miljoen 
Israëliërs zullen worden ingeënt tegen Covid-19. Tot dusver heeft al een kwart van de 
bevolking, die ruim 9 miljoen mensen telt, een prik gekregen. Nu kunnen ook 16- tot 18-
jarigen zich laten vaccineren om eindexamen te kunnen doen en 40-plussers. Bron: AD, 24 
januari 2021. 

 

 

Britse lockdownbevoegdheden verlengd tot 17 juli 

De Britse regering heeft stilletjes de lockdownwetten verlengd om gemeenten in Engeland de 
macht te geven pubs, restaurants, winkels en openbare ruimtes tot 17 juli te sluiten, meldt 
de Britse krant The Telegraph zaterdag.  

Premier Boris Johnson zei vrijdag dat de regering niet kon overwegen de lockdownbeperkingen 
te versoepelen nu het aantal nieuwe dagelijkse besmettingen met het coronavirus nog altijd 
erg hoog is. Ook wil hij eerst zekerheid hebben dat het vaccinatieprogramma werkt. Of alles 
ook daadwerkelijk dicht blijft tot 17 juli is onduidelijk.    
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Waarschuwingsbord in Londen. Ⓒ HOLLANDSE HOOGTE / ZUMA PRESS 
 

De wijzigingen in de regelgeving over coronaregels zijn aangebracht als onderdeel van een 
evaluatie van de derde lockdown eerder deze maand door minister Matt Hancock van 
Volksgezondheid, aldus de Britse krant. De verordening, die alleen geldt in Engeland, zou 
vorige week aflopen, maar is nu verlengd tot 17 juli. Rond die datum begint de zomervakantie 
in het land. 

De Britten registreerden woensdag nog met 1820 coronadoden binnen een etmaal een nieuw 
record. Johnson sprak toen over verschrikkelijke cijfers. Een dag eerder was met 1610 
slachtoffers het vorige record al gebroken. Ruim een week geleden stierven voor het eerst 
tijdens de pandemie meer dan 1500 mensen op een dag aan corona in het Verenigd 
Koninkrijk. 

Het totale aantal coronadoden in het zwaarst getroffen Europese land stijgt inmiddels snel 
richting de 100.000. Tot nu toe zijn ruim 3,6 miljoen Britten besmet geraakt met het longvirus. 
In Nederland gaat het om ruim 13.000 coronadoden.  Bron: De Telegraaf, 24 januari 2021. 

 

@ ANP   
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Vanaf 23 januari 00.01 uur Nederlandse tijd geldt een vliegverbod voor passagiersvluchten 
uit het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland. Dit is een van de 
maatregelen die het kabinet heeft genomen om verspreiding van nieuwe varianten van het 
coronavirus uit het buitenland te voorkomen. Dit betekent dat u na die tijd niet meer 
rechtstreeks naar Nederland kunt vliegen. Passagiers kunnen vanaf die datum ook niet meer 
met de veerboot van Engeland naar Nederland reizen. Dit vlieg- en aanmeerverbod wordt 
waarschijnlijk opgeheven op het moment dat quarantaine door de Nederlandse wet verplicht 
wordt. Vanaf hetzelfde moment heeft u in veel gevallen ook een negatieve COVID-19 PCR-
testuitslag én een negatieve sneltest uitslag nodig om naar Nederland te kunnen reizen per 
vliegtuig of schip. Bron: nederlandwereldwijd.nl, 24 januari 2021. 

 

Corona krijgt ook scholen te pakken; sneltests en mogelijk 

verbod op buitenschoolse activiteiten  

Al vijftig Vlaamse scholen hebben geheel of gedeeltelijk de deuren moeten sluiten door een 
uitbraak van het coronavirus. Meer en snellere tests moeten het onderwijs overeind houden. 
Vandaag beslist de regering ook over een verbod op naschoolse activiteiten.  

Minstens 52 besmettingen over verschillende scholen, waarvan 45 in één basisschool. Het 
Vlaams-Brabantse Bekkevoort is zwaar getroffen door het coronavirus. ‘Een op de drie 
leerlingen en leerkrachten van de school is besmet’, aldus waarnemend burgemeester Benny 
Reviers. Ook in Antwerpen, Mol en Mechelen moeten scholen sluiten door een corona-
uitbraak. In totaal zijn zo’n twintig scholen volledig dicht, dertig gedeeltelijk. De meeste zijn 
basisscholen. 

 

 

Zondag werden de leerlingen en leerkrachten in de basisschool De Verre Kijker in Bekkevoort 
getest, nadat er een zware uitbraak was vastgesteld. foto News 

 

Globaal gaat het nog steeds over een kleine minderheid van de ongeveer 4.000 Vlaamse 
scholen. ‘Maar het gaat nu wel heel erg snel’, ziet biostatisticus Geert Molenberghs 
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(UHasselt/KU Leuven) ‘Dat is niet enkel te wijten aan de Britse virusvariant, want de 
meerderheid van de uitbraken is te wijten aan de klassieke variant.’ 

Maar dat zal snel veranderen, zegt Molenberghs, aangezien de Britse variant door zijn hogere 
besmettingsgraad sneller om zich heen grijpt. ‘Momenteel is 10 à 25 procent van de 
besmettingen in de hele bevolking te wijten aan de Britse mutant. We moeten niet naïef zijn: 
dat zal 100 worden. En als we nu niet ingrijpen, dan vallen een derde golf en zeer drastische 
maatregelen zoals in de ons omringende landen moeilijk te vermijden.’ 

Naschoolse activiteiten komen daarbij als eerste in het vizier. Molenberghs noemt het mengen 
van kinderen uit verschillende scholen in sport- en andere vrijetijdsverenigingen nog moeilijk 
vol te houden. Lieven Boeve, topman van het Katholieke Onderwijs, is het daarmee eens. ‘Als 
de maatschappij de basisscholen zo lang mogelijk wil proberen openhouden, dan zal men toch 
de veelheid aan contacten buiten de schoolbubbels moeten inperken.’ 

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) kondigt aan dat er voortaan sowieso vaker 
en sneller zal worden getest. ‘Van zodra er een mogelijke besmetting wordt gemeld, zullen alle 
hoog risicocontacten nog diezelfde dag een sneltest krijgen.’ Het voordeel van de sneltests is 
dat we sneller zicht krijgen op clusteruitbraken, zodat die sneller kunnen worden ingedijkt. De 
isolatietermijn voor besmette kinderen wordt net als bij volwassenen verlengd tot tien dagen. 

Over het verbod op buitenschoolse activiteiten voor kinderen onder dertien jaar zit Weyts 
vandaag samen met jeugdminister Benjamin Dalle (CD&V). Niemand wil vooruitlopen op deze 
beslissing, maar de kans is reëel dat er een Vlaams verbod komt. Afgelopen dagen bleken 
sportclubs en jeugdverenigingen namelijk een belangrijke rol te hebben gespeeld in het 
verspreiden van besmettingen van de ene naar de andere school. Zes Noord-Limburgse 
gemeenten kondigden zondag al zo’n verbod af. 

‘Het is met pijn in het hart en lood in de schoenen dat we naar dat overleg gaan’, klinkt het 
op het kabinet-Weyts. Tegelijk blijft de onderwijsminister ervan overtuigd dat het sluiten van 
de scholen de allerlaatste optie moet zijn. Met andere woorden: als het stopzetten van andere 
activiteiten daarbij kan helpen, dan moet dat overwogen worden. Federaal minister van 
Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) is het eens met deze strategie en wil de scholen 
‘zo maximaal mogelijk’ open houden. Bron: De Morgen, 25 januari 2021. 

De boodschap van farmaceut AstraZeneca over tegenvallende leveringen coronavaccin 
betekent dat Nederland opnieuw moet kijken naar de volgorde en tempo van inenting. Dat zei 
coronaminister De Jonge vandaag na een bijeenkomst met kabinetsleden. 

Afgelopen vrijdag werd bekend dat de eerste levering van het AstraZeneca/Oxford-vaccin aan 
de Europese Unie kleiner zal uitvallen dan in eerste instantie was verwacht. De fabrikant 
gaat 31 miljoen doses afleveren in het eerste kwartaal van 2021, 60 procent minder dan de 
bedoeling was. 

‘Dat was een flinke domper’, aldus De Jonge. ‘Sindsdien zijn we non-stop in overleg met 
AstraZeneca en met de lidstaten van de Europese Unie om te zorgen dat afspraken zo goed 
mogelijk worden nagekomen. En om alsnog zoveel mogelijk deze kant op te krijgen op een zo 
kort mogelijke termijn.’ 

Sowieso wordt echter weer een ‘versnelling omlaag’ verwacht in het vaccinatieschema, aldus 
de minister. Bron: AD, 25 januari 2021. 

 

Vaccinatie kan net het laatste zetje zijn  

De komende weken krijgen de oudste Nederlanders hun coronavaccinatie. Hoe veilig is dat, 
na de berichten over sterfgevallen in Noorwegen? Experts maken zich geen grote zorgen. Maar 
ze waarschuwen wel: vaccineren is niet voor elke oudere zonder risico. 
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Met getallen kun je vaak alle kanten op. Toen vorige week het bericht naar buiten kwam dat 
in Noorwegen 23 - en de laatste stand is 33 - ouderen waren overleden na toediening van het 
Pfizer-vaccin, trok dat wereldwijd vanzelfsprekend veel aandacht. Voor de tegenstanders van 
het coronavaccin was het een bevestiging van hun ideeën: dat middel is te snel ontwikkeld en 
kan nooit veilig zijn. Experts in China zagen in het nieuws aanleiding tot een oproep om met 
het verspreiden van het Pfizer-vaccin te stoppen. Bron: De Stentor, 25 januari 2021.  

 

Risicogebieden  

Gebieden waar 500 of meer besmettingen zijn geconstateerd op 100.000 inwoners, zouden 
voortaan een alarmerende donkerrode tint krijgen. Dat geldt op het ogenblik bijvoorbeeld 
voor Nederland, Spanje, Portugal en Zweden. De nieuwe kleur hoeft niet voor een heel land 
te gelden, maar kan ook voor alleen een regio nodig zijn. Bron: AD, 25 januari 2021. 

Farmaceut Merck stopt met ontwikkeling vaccin 

De Amerikaanse farmaceut Merck stopt met de ontwikkeling 
van twee experimentele coronavaccins wegens tegenvallende tussentijdse 
testuitslagen. Volgens Merck zorgden de vaccins voor een zwakkere reactie van het 
afweersysteem dan andere vaccins of bij mensen die het virus hebben opgelopen. 
 
Het bedrijf kreeg de uitslag eerder deze maand. ,,De testuitslagen zijn teleurstellend. We 
hebben niet wat nodig is om door te gaan", aldus een bestuurder van Merck. Merck is nog wel 
bezig met de ontwikkeling van behandelingen voor Covid-19. De testuitslagen daarvan volgen 
de komende weken. Bron: AD, 25 januari 2021. 



75 

 

 
Ernst Kuipers, bestuursvoorzitter van het Erasmus MC, spreekt schande van een bezoeker 
die wist dat hij positief was en toch op bezoek kwam in het Rotterdamse ziekenhuis. ‘Hij zei 
dat er niks aan de hand was en heeft vervolgens personen die in het ziekenhuis aan het werk 
waren, besmet. Dat vind ik onvergeeflijk en ook een vorm van agressie.’  

De daling van het aantal ziekenhuisopnames gaat minder snel dan voorspeld, zegt 
voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Centrum Patiënten Spreiding (LCPS). ‘We blijven 
op een te hoog niveau steken. Je ziet ook dat het aantal besmettingen niet écht omlaag gaat.’ 

Het aantal positieve testen is afgelopen maand gehalveerd, maar dat geldt niet voor 
de instroom in ziekenhuizen. Dat heeft volgens Kuipers twee oorzaken. In de ziekenhuiscijfers 
zit altijd een vertraging; het duurt immers een tijdje voordat iemand die besmet is 
daadwerkelijk zo ziek is dat hij of zij in het ziekenhuis wordt opgenomen. Ten tweede daalt 
het aantal besmettingen volgens Kuipers niet overtuigend. 

‘We komen niet stabiel onder de 4500 of 4000 besmettingen. Ik verwacht wel dat het aantal 
ziekenhuisopnamen op basis van deze besmettingsaantallen nog verder daalt, maar ik zie het 
nog niet gebeuren.’ 

Volgens Kuipers is het nog te vroeg om te zeggen of de aanscherpte lockdownmaatregelen 
voldoende zijn om een situatie zoals in Engeland te voorkomen. ‘Met de huidige set 
maatregelen gaan de besmettingen naar beneden, maar zijn ze ook genoeg om Engelse variant 
onder de duim te houden? Dat is de vraag. Ik verwacht dat we daar de komende twee weken 
duidelijkheid over krijgen.’  

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is afgelopen etmaal iets gestegen. 
Ziekenhuizen behandelen momenteel 2380 coronapatiënten. Dat zijn er 37 meer dan 
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gisteren. Vooral op de verpleegafdelingen wordt het weer drukker. Daar werden afgelopen 
etmaal 169 patiënten opgenomen. In totaal worden nu 1720 (+53) coronapatiënten behandeld 
op de verpleegafdelingen.  Het aantal coronapatiënten op de IC daalde afgelopen etmaal juist 
iets, van 676 naar 660, maar vergeleken met de dagen ervoor is die bezetting redelijk stabiel. 
Het aantal coronapatiënten schommelt hier al weken tussen de 650 en de 700. Vier 
Nederlanders liggen op een intensive care in Duitsland. Bron: AD, 25 januari 2021.    

Meer dan een miljoen Israëliërs hebben beide doses gehad van een coronavaccin. Dat 
betekent dat meer dan 10 procent van de ruim 9 miljoen inwoners dubbel is ingeënt. Israël 
wordt internationaal gezien als koploper op vaccinatiegebied. Als ook wordt gekeken naar het 
aantal mensen dat al een eerste prik heeft gehad, is meer dan een kwart van de 
bevolking ingeënt. De autoriteiten begonnen zaterdag met het vaccineren van tieners tegen 
het coronavirus. Het Israëlische succes wordt onder meer toegeschreven aan de formule vroeg 
bestellen en veel betalen. Bron: AD, 25 januari 2021. 

 

Het coronavaccin van Moderna werkt volgens de farmaceut ook tegen de Britse en de Zuid-
Afrikaanse varianten van het coronavirus. Het bedrijf concludeert dat na de eerste 
onderzoeken. De proefpersonen die het vaccin hebben gekregen, maken afweerstoffen aan die 
ook de beide mutaties te lijf kunnen gaan. 

Bij de Zuid-Afrikaanse variant is die reactie wel veel kleiner. Daarom werkt Moderna aan een 
extra dosis, een zogeheten booster shot. Die kan misschien ook helpen tegen mutaties die in 
de toekomst ontstaan. 

Bij het huidige middel krijgen mensen twee inentingen, met enkele weken tussen de eerste en 
de tweede prik. Na twee vaccinaties zouden mensen goed beschermd moeten zijn tegen het 
coronavirus. Een derde inenting zou de verdediging van het lichaam nog sterker kunnen 
maken, is de gedachte. ‘Bij de strijd tegen het coronavirus is het belangrijk om proactief te 
zijn terwijl het virus zich ontwikkelt’, verklaart Moderna. 

Eerder lieten concurrenten Pfizer en BioNTech weten dat hun vaccin ook werkt tegen de twee 
mutaties.  
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De Europese Commissie heeft farmaceut AstraZeneca te kennen gegeven dat zij de 
contractueel vastgelegde hoeveelheid coronavaccins zo snel mogelijk wil hebben. Het middel 
moet nog worden goedgekeurd door medicijnwaakhond EMA, maar vrijdag liet AstraZeneca al 
weten dat de eerste  levering door productieproblemen lager zal uitvallen. Zo'n 60 procent 
lager zelfs. 
 
Voorzitter Ursula Von der Leyen heeft de topman van het bedrijf, Pascal Soriot, er in een 
telefoongesprek aan herinnerd 'dat de EU aanzienlijk heeft geïnvesteerd in de ontwikkeling 
en productie van het vaccin en zo goed en snel mogelijk daar resultaat van wil zien'. 
 
De EU heeft in totaal vierhonderd miljoen doses van het middel aangeschaft.  ‘Als het bedrijf 
een probleem heeft dan moet het dat oplossen’, aldus Von der Leyens woordvoerder. Brussel 
heeft vooralsnog niet met juridische stappen gedreigd, zei hij. ‘We concentreren ons nu op 
een eerlijke dialoog.’  Bron: AD, 25 januari 2021.  

 

Twijfels over werkzaamheid vaccin AstraZeneca bij 65-
plussers 

De hoge verwachtingen van het vaccin van de Brits-Zweedse farmaceut AstraZeneca zijn 
mogelijk niet gerechtvaardigd. Duitse regeringskringen stellen volgens de krant Handelsblatt 
dat het middel maar bij 8 procent van de 65-plussers effectief is. 

De vrees is dat dit vaccin, dat mogelijk deze week goedkeuring van de EU krijgt, niet in de 
buurt komt van de ruim 90 procent effectiviteit van de vaccins van Pfizer/BioNTech en 
Moderna. 

AstraZeneca noemt de berichten compleet onjuist. Dat stelt de Brits-Zweedse farmaceut in 
reactie op artikelen in Duitse media. 

De vermeende lage effectiviteit bij senioren is een tegenvaller voor de Duitse 
vaccinatiestrategie, schrijft het dagblad. De krant Bild weet te melden dat het vaccin niet voor 
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ouderen zal worden toegelaten. Ook Nederland wil veel mensen inenten met het AstraZeneca-
vaccin, ook ouderen. 

Eerder kwam uit testen naar voren dat het AstraZeneca-vaccin een gemiddelde effectiviteit 
had van 70 procent. Dat steeg later naar 90 procent, afhankelijk van de dosering. Het bedrijf 
had niet direct commentaar op de berichtgeving uit Duitsland, meldt persbureau Reuters. 

Het Verenigd Koninkrijk heeft het middel al goedgekeurd. Nederland en andere EU-landen 
hebben 400 miljoen doses gereserveerd bij AstraZeneca. Het bedrijf meldde afgelopen weekend 
vertraging in de productie en levering. Brussel zegt er alles aan te doen om te zorgen dat het 
contract over de levering van de doses wordt nageleefd. 

AstraZeneca kon volgens EU-commissaris Stella Kyriakides (Volksgezondheid) onvoldoende 
opheldering geven over de vertraging. Zij had maandagavond opnieuw overleg met het bedrijf, 
waarna ze klaagde over ‘gebrek aan helderheid en onvoldoende uitleg’. De Europese 
Commissie en de EU-landen hebben een gedetailleerde planning gevraagd van de leveringen 
en wanneer de verdeling plaatsvindt, twitterde ze. Woensdag volgt nieuw overleg. 

Nederland verwachtte dit kwartaal 4,5 miljoen doses. Alles is erop gericht ‘zo veel mogelijk’ 
vaccins alsnog naar Nederland te krijgen, reageert een woordvoerder van het ministerie van 
Volksgezondheid. Bron: De Telegraaf, 25 januari 2021.  

 

 

Corona uitbraak Zuid Korea 

Zuid-Korea slaat alarm over een corona-uitbraak in een opleidingscentrum 
voor missionarissen. Onder de studenten en leraren van de kerkelijke instelling in de stad 
Deajeon werden 130 besmettingen vastgesteld. Premier Chung Sye-kyun heeft de 
gezondheidsautoriteiten van de regio opgeroepen snel in te grijpen, om zo verdere verspreiding 
te voorkomen. 
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Zuid-Korea, dat vandaag 437 nieuwe besmettingen en 11 sterfgevallen meldt, heeft vanaf het 
begin van de pandemie te maken gehad met uitbraken onder religieuze groeperingen. Zo 
raakten ruim 5000 leden van de Kerk van Jezus geïnfecteerd. ‘Die situatie mag 
zich niet herhalen', aldus Chung. In totaal heeft Zuid-Korea nu 75.521 besmettingen en 1630 
overlijdens geteld. 

 

Afrika en corona  

Verschillende toppolitici in het zuiden van Afrika zijn de voorbije weken het slachtoffer 
geworden van het coronavirus. In onder meer Swaziland, Zimbabwe en Zuid-Afrika bezweken 
ministers aan de gevolgen van Covid-19. 

In Swaziland overleden drie regeringsleden in een paar weken tijd. Minister van Werk Makhosi 
Vilakati was zondag de laatste in het rijtje. Het land wordt geconfronteerd met tekorten nu 
het naburige Zuid-Afrika alle landsgrenzen heeft gesloten, door de nieuwe besmettelijkere 
coronavariant die er de ronde doet. De zuurstofvoorraden in Swaziland geraken stilaan op, 
terwijl de ziekenhuizen overvol liggen. 

Ook in Zimbabwe bezweken afgelopen weekend twee regeringsleden aan Covid-19. Sinds het 
begin van de pandemie lieten daar reeds vier ministers het leven aan corona. In Zuid-Afrika 
zelf werd Jackson Mthembu, minister van onder meer regeringscommunicatie en diversiteit, 
dit weekend begraven. Ook hij bezweek aan een coronabesmetting. Volgens nog onbevestigde 
geruchten zouden nog meerdere regeringsleden een besmetting hebben opgelopen. Bron: AD, 
25 januari 2021. 

 

Londen epicentrum coronapandemie 

Londen is momenteel het epicentrum van de coronapandemie in het Verenigd Koninkrijk. In 
de Britse hoofdstad liggen meer dan 7.000 coronapatiënten in het ziekenhuis. Ongeveer een 
op de zes ligt op intensieve zorg en wordt beademd. In een hartverscheurende documentaire 
toont de Britse zender Sky News de gruwel in het Royal Free Hospital en het Barnet Hospital 
in Londen. 
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Patiënt Tony Brown ligt al zeven weken in het ziekenhuis en hoopt zijn zijn vrouw Linda nog 
terug te zien. De laatste keer dat hij haar zag was meer dan zeven weken geleden. ‘Ik mis haar 
verschrikkelijk’, huilt hij. Brown hoopt zijn vrouw op een dag weer in de armen te kunnen 
sluiten. ‘Dat is al wat ik wil. Ik wil niets liever.’ Maar het mocht niet zijn. De man overleed een 
dag na het interview.  In het Verenigd Koninkrijk zijn al bijna 100.000 mensen overleden aan 
Covid-19. Bron: AD, 25 januari 2021.  

 

Ergste rellen in veertig jaar in Nederland: wie zijn de 
relschoppers, wat drijft hen en hoe moet het nu verder? 
 

De afgelopen dagen kwam het in meerdere steden in Nederland tot confrontaties tussen 
gewelddadige betogers en de politie, na uit de hand gelopen protesten tegen de corona-
maatregelen. Wie zijn de relschoppers die Nederland in de ban houden? Wat drijft hen? En 
hoe moet het nu verder?  

Onder meer in  Rotterdam en Den Bosch ging het er hevig aan toe. Geweldplegers gingen 
tekeer tegen de politie, gooiden met stenen en staken vuurwerk af. Ze sloegen ook aan het 
plunderen: vitrines en volledige interieurs van winkels zijn verwoest. De politie had moeite om 
het geweld onder controle te krijgen. Zo vertelt onze Nederlandcorrespondent Joris van Poppel. 

Ook in andere steden kwam het tot confrontaties tussen de politie en relschoppers. In 
Amsterdam en Den Haag bijvoorbeeld, maar ook in Helmond, Zwolle en Geleen, net over de 
grens in Nederlands-Limburg. 

In Nederland reageren inwoners en politici massaal verbijsterd. "Ongezien, zeker in deze orde 
van grootte", zo sprak NOS-journalist Ewoud Kieviet in ‘De wereld vandaag’ op Radio 1. 
Volgens de Nederlandse politie zou het gaan om de ergste rellen in veertig jaar. 

Hoe komt het dat de situatie in Nederland plots zo ontspoord is? Wie zijn die geweldplegers 
en wat drijft hen? En zal de politie hen in toom kunnen houden, of dreigt de situatie opnieuw 
uit de hand te lopen? We gingen op zoek naar antwoorden. Bron: VRT nieuws, 26 januari 
2021. 
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ME veegt straten in Zwolle leeg, andere pleinen in regio 
blijven rustig 

In Zwolle heeft de ME de binnenstad leeggeveegd. Op andere plekken in Oost-Nederland bleef 
het veelal rustig, zoals in Deventer en Apeldoorn. In tal van steden in Oost-Nederland waren 
demonstraties aangekondigd tegen de avondklok.   

Voor de derde avond op rij was het in veel steden onrustig tijdens de avondklok. In sommige 
steden ging het zelfs helemaal los en gooiden relschoppers met stenen en zwaar vuurwerk, 
plunderden ze winkels en stichtten brandjes.   

Waar het in onze regio alleen in Zwolle tot ongeregeldheden kwam, loopt het vanavond in Den 
Bosch compleet uit de hand. Auto's omvergeworpen en in brand gestoken, winkels 
geplunderd, ruiten ingegooid. Honderden relschoppers laten een spoor van vernielingen 
achter zich.  

Op verschillende plekken in het land is het onrustig. Vooral in Rotterdam gaat het mis. Een 
groep bekogelt agenten met stenen en vuurwerk. Burgemeester Aboutaleb heeft een 
noodbevel uitgegeven. Ook in Amsterdam, Geleen, Den Haag, Amersfoort en Helmond zijn 
relschoppers actief.  Bron: De Stentor, 26 januari 2021.  

In Rotterdam gaat het rond zeven uur helemaal mis als honderden jongeren zich verzamelen 
op de Beijerlandselaan. Ze gooien er met zwaar vuurwerk naar agent en stichten brandjes. Op 
beelden die worden gedeeld op sociale media is te zien hoe even later winkels worden 
geplunderd. Een man komt met twee handen vol kleding uit een filiaal van de Zeeman. Even 
verderop rammen tien mannen op de ruiten van supermarkt Dirk van den Broek. Als het glas 
het begeeft, rennen ze naar binnen. Ook een politiebureau moet eraan geloven en wordt 
aangevallen door relschoppers. Elders in Rotterdam wordt de KFC compleet gesloopt en gaat 
een auto in vlammen op. De politie heeft de grootste moeite om de groepen uiteen te drijven. 
Een agent lost zelfs een waarschuwingsschot nadat hij en zijn collega’s in het nauw zijn 
gedreven. Uiteindelijk wordt een waterkanon en traangas ingezet, maar het blijft nog lang 

onrustig.  
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© AP 

De beelden die het internet over gaan, lijken een aanzuigende werking te hebben. Later op de 
avond gaat het ook helemaal los net buiten het centrum van Den Bosch. Ook hier duiken 
videobeelden op waarop is  te zien hoe relschoppers door de straten paraderen. Ze steken 
zwaar vuurwerk af onder twee auto’s die vervolgens in brand vliegen. Op deze beelden is de 
politie nog nergens te bekennen. Ook trekken ze stoeptegels uit de straat  gooien de ruiten in 
van een cafetaria en woningen. In een van de straten wordt een auto op zijn kop gegooid. 

 
  

 

 

 

Chaos is het eveneens in 
Amsterdam waar de 
mobiele eenheid charges 
moet uitvoeren. Bewoners 
rond de Molukkenstraat 
filmen hier hoe agressieve 
jongeren proberen een 
politieauto omver te 
duwen.   De politie heeft 

een relschopper te pakken nadat de agenten werden bekogeld met zwaar vuurwerk en 
stenen. © ANP 

 

En er zijn meer steden waar het alle hens aan dek is voor de politie. Er komen meldingen 
van een grimmige sfeer uit Haarlem, Helmond, Zwolle, Alphen  Venlo en Amersfoort waar 
een auto van een verkeersregelaar op zijn kant wordt gegooid. In Den Haag rukt de politie 
massaal uit omdat er grote groepen op straat zijn. Hier worden vuurwerkbommen gegooid 
en  brandjes gesticht, maar de mobiele eenheid voert geen charges uit. Rond half tien is het 
weer rustig nadat er meerder arrestaties zijn verricht.   

In Tilburg gingen tientallen supporters van Willem II de straat op om hun stad te beschermen 
tegen relschoppers, zoals ze dat zelf noemden. Ook in deze stad werd er opgeroepen om te 
gaan rellen. Er werden geen relschoppers gesignaleerd.  
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De onlusten kwamen voor de politie niet als een verrassing. Al de hele dag gonst het op sociale 
media dat het op tal van plekken weleens uit de hand zou kunnen lopen. Rond het middaguur 
houdt de politie rekening met zeker zeven plekken.  

 
 

Chaos in de Molukkenstraat in de Indische Buurt in Amsterdam © MAARTEN BRANTE 

Is het grootspraak, of staat er echt wat te gebeuren? De politie weet het niet zeker. Het lastige 
met deze rellende groepen is dat ze pas op het laatste moment besluiten ergens naar toe te 
gaan.  

 
 

Een Nijmeegse ondernemer timmert zijn zaak dicht uit angst voor eventuele rellen. © ANP 

Meerdere burgemeesters nemen daarop het zekere voor het onzekere en kondigen een 
noodbevel af. Zeker de gemeentes die afgelopen weekend ook al doelwit werden, zoals het 
Limburgse Stein, Venlo en Roermond. Maar ook in Leeuwarden en Nijmegen krijgt de politie 
de bevoegdheid om mensen zonder reden weg te sturen of op te pakken als ze niet willen 
luisteren.  Sommige ondernemers Nijmegen zijn zo bang voor het dreigende onheil dat ze uit 
voorzorg alvast hun winkelpuien dicht spijkeren.  Ook in deze stad gaan al de hele dag 
berichten rond om chaos te creëren en Nijmegen ‘te gaan slopen.’ 

In verschillende plaatsen in Nederland is het voor de tweede achtereenvolgende avond tot 
urenlange rellen en plunderingen gekomen. Honderden relschoppers zochten bewust de 
confrontatie met politieagenten en bekogelden hen met zwaar vuurwerk en stenen. Zeker 151 
personen zijn opgepakt voor vernielingen en geweldpleging. In verschillende steden is een 
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noodverordening afgekondigd. Het ging onder andere mis in Rotterdam, Amsterdam, Alphen, 
Den Haag, Amersfoort en in Helmond. Ondertussen is bijna overal de rust wedergekeerd.   

 

De politie in Limburg heeft in totaal zeventien personen aangehouden in verband met het 
overtreden van de coronamaatregelen. De verdachten zijn in de leeftijd van 17 tot 55 jaar. De 
politie maakte ook bekend dat in Roermond een agent lichtgewond is geraakt tijdens een 
aanhouding. 

De politie meldde eerder maandag dat zij in Geleen heeft ingegrepen toen grote groepen 
jongeren zich verzamelden om te gaan rellen. Daarbij waren twaalf verdachten opgepakt, 
onder wie enkele minderjarigen. 

Volgens de woordvoerder hadden zich tussen de 100 en 150 jongeren verzameld in het 
stadscentrum. Op beelden op social media was te zien hoe grote groepen jongeren door de 
straten van de Limburgse stad renden, op de hielen gezeten door de politie. 

De politie in Breda heeft maandag drie personen aangehouden op verdenking van opruiing en 
het aanzetten tot rellen. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. 

‘Hou jij je er bewust niet aan en pleeg je strafbare feiten of roep je daartoe op, weet dan dat 
we je hiervoor later nog kunnen aanhouden’, twitterde de politie. De politie was 
maandagavond met veel man aanwezig om te handhaven en toe te zien op naleving van 
de avondklok. 

De gemeente Breda heeft voor een aantal wijken een noodverordening ingesteld, 
waaronder Centrum en Tuinzigt. 

Rond 23.20 uur meldde de politie dat het rustiger aan het worden is in Haarlem. ‘Er zijn 
minder mensen op straat en minder incidenten, dat is het totaalbeeld.’ De politie meldt dat 
er veertien verdachten zijn aangehouden. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. 

In Veenendaal zijn agenten maandagavond bekogeld met vuurwerk. De mobiele eenheid is 
ingezet vanwege onrust rond het Doctor Slotemaker de Bruïneplein, waar relschoppers de 
confrontatie zoeken met de politie, laat een woordvoerder weten. Twee mensen zijn tot 
dusver aangehouden.  Volgens de woordvoerder verspreiden de relschoppers zich door de wijk 
zodra de politie wil ingrijpen. De situatie is nog niet volledig onder controle, maar ‘relatief te 
overzien’, aldus de politie. Bron: AD, 25 januari 2021. 

Bij het ingaan van de tweede avond van de avondklok is op verschillende plekken in Limburg 
grote onrust ontstaan. Kort na 21.00 uur verzamelden zich groepen mensen in de centra van 
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Venlo, Roermond, Geleen en Stein. Er werd zwaar vuurwerk afgestoken en onder andere met 
stenen gegooid. Relschoppers zochten de confrontatie met de politie op. 

De Mobiele Eenheid (ME) is op verschillende plaatsen ingezet om de openbare orde te 
herstellen. De politie kreeg ondersteuning van de Koninklijke Marechaussee. Er werden 
meerdere aanhoudingen verricht. In Venlo werd op verschillende plaatsen zwaar vuurwerk 
afgestoken en werd met stenen gegooid richting de politie. Door relschoppers werd zelfs een 
steen door een ruit van een politieauto gegooid. Daarbij raakte een agent gewond. Ook werden 
van diverse winkels de ruiten ingegooid.  

In Roermond richtte een groep zich op een winkelcentrum in de Donderberg. Winkelwagentjes 
werden door de straat gegooid en daarbij werden vernielingen aangericht aan winkels. De 
KMar (marechaussee beveiliger MBO2) werd vervolgens ter ondersteuning van de politie 
ingezet in Roermond en Stein. Bron: politie.nl, 25 januari 2021.   

 

 

Marechaussee Vincent met helm en agent Marco met pet. © Koen Verheijden 
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Marco en Vincent knokten tegen relschoppers: ‘Normaal 
stuiven ze weg, nu kwamen ze met van alles onze kant op’ 

Voor het eerst sinds de krakersrellen in de jaren tachtig stonden marechaussee en politie 
afgelopen week tegenover totaal losgeslagen relschoppers. Marechaussee Vincent en agent 
Marco knokten in de Eindhovense frontlinie en voelden de extreme agressie. ‘Als ze ons te 
pakken konden krijgen, draaiden ze onze nek om.’ 

Ze zijn echt wel wat gewend en zeker niet van suiker. Maar de explosie van geweld in 
Eindhoven die een week vol rellen door het hele land inluidde, hebben zelfs ervaren rotten uit 
het vak niet eerder meegemaakt. ‘Het lijkt wel of de wereld gek is geworden, was het eerste 
dat ik zei tegen mijn vrouw toen ik midden in de nacht thuis kwam’, zegt sectiecommandant 
Marco. ‘Dit had niets meer te maken met corona’, zegt pelotonscommandant Vincent. ‘Deze 
gasten wilden alleen maar rellen, plunderen en slopen.’ Bron: AD, 30 januari 2021. 

  

Maar dat kan nooit een vrijbrief zijn om te gaan rellen, Peter De Vries!! 
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Bron: Hart van Nederland, 25 januari 2021.  

 

 

Waaien rellen uit Nederland over naar Vlaanderen? 

Molotovcocktail gegooid in Maasmechelen 

Nadat het de voorbije dagen in verschillende Nederlandse steden al tot rellen kwam, is het ook 
in verschillende steden in ons land onrustig. Op sociale media circuleren oproepen om ook in 
België rel te schoppen, onder meer in Turnhout. In Maasmechelen werd gisteren zelfs een 
molotovcocktail richting het huis van een oud-burgemeester gegooid.  

Op sociale media circuleert sinds dit weekend de oproep om zaterdag over te gaan tot een 
opstand in Maasmechelen, naar aanleiding van de coronamaatregelen. ‘Heel Maasmechelen 
in opstand’, klinkt het. Intussen bestaat er ook al een besloten groep waarin de actie zou 
worden voorbereid. De politie is een onderzoek gestart. ‘De politie neemt dit zeker serieus, ook 



88 

 

al blijft het voorlopig bij een bericht op sociale media’, zegt Johnie Nijs, woordvoerder van 
politie LaMa, erover. 

Gisteravond gooide een jongeman er een molotovcocktail richting het huis van oud-
burgemeester Georges Lenssen (Open Vld). Op sociale media dook een filmpje op van een 
jonge Maasmechelaar die een molotovcocktail aansteekt. Hij staat voor de woning van de oud-
burgemeester en roept ‘Maasmechelen, we gaan beginnen’. Na het gooien, ploft de fles kapot 
op de grond met een grote vuurbal als gevolg. Op het einde van het filmpje, dat slechts acht 
seconden duurt, hoor je de dader nog lachen. Ook naar deze feiten is de politie een onderzoek 
gestart. 

Burgemeester Raf Terwingen (CD&V) veroordeelt het organiseren van de ‘opstand in 
Maasmechelen’ en spreekt na de molotovcocktail over een verwerpelijke daad. ‘Dit is totaal 
onverantwoord. Het is echt een kaakslag voor iedereen die vecht tegen corona, en voor de vele 
hulpverleners die hun leven al maanden riskeren.’ 

Ook in Turnhout circuleert een oproep om rel te schoppen. ‘Zaterdag 30 januari 18 uur 
verzamelen op Grote Markt Turnhout’, staat in een bericht dat verspreid wordt via Snapchat 
en Twitter. ‘Kom best gekleed in het zwart, we gaan Turnhout op ze kanker kop zetten. Neem 
bijvoorbeeld vuurwerk mee etc.’ Turnhouts Burgemeester Paul Van Miert (N-VA) kreeg het 
bericht zondag voor het eerst te zien. ‘We zijn het meteen beginnen onderzoeken’, vertelt hij 
aan de VRT. ‘Het is niet evident om te achterhalen wie er achter zit, want het zijn screenshots 
die telkens worden gedeeld. Maar we nemen dit erg serieus omdat we dichtbij de Nederlandse 
grens liggen. We zijn bezig om te bekijken hoe we met de politie kunnen optreden en of er een 
samenscholingsverbod moet komen.’  

De politie vraagt ook om de oproep in kwestie zeker niet verder te verspreiden wanneer je hem 
ziet verschijnen op sociale media. Ook het opruien en aanzetten tot geweld is strafbaar, klinkt 
het nog. 

De voorbije dagen kwam het in heel wat Nederlandse steden meermaals tot rellen.  De 
relschoppers kwamen onder meer op straat om te protesteren tegen de Nederlandse 
avondklok. Ook gisteravond was het weer raak en werden zeker 150 mensen gearresteerd.  

De bewoordingen van de oproep over Turnhout doen vermoeden dat die uit Nederlandse hoek 
komt.  ‘Het onderzoek loopt nog en we houden alle opties open, maar het zou kunnen dat het 
mensen zijn die hier rel willen komen schoppen’, erkent Van Miert.  

Ook in Sint-Niklaas circuleert een gelijkaardige oproep. Bron: De Morgen, 26 januari 2021.
   

 
Beijerlandselaan, Rotterdam-Zuid, maandagavond. © ANP 
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Wie zijn de relschoppers? En waarom doen ze dit, in 
vredesnaam? 

Avond na avond vliegen er vuurwerkbommen en straatstenen door de Nederlandse steden. 
Het land kijkt verbijsterd om zich heen: wie doen dit, in vredesnaam? 

‘Mensen die een groep van Leiden zoeken (Rellen), stuur me een bericht! Zaterdag moeten we 
Leiden ook op de kaart zetten!!!’, schrijft iemand die zich Papii Loco noemt dinsdagmiddag in 
de groep ‘Rellen Nederland’ op chatdienst Telegram. Iemand anders meldt: ‘20.00 uur, 
verzamelen Bijlmer Arena, laten we de overheid op hun donder geven dit is ons land’.  

Een man die afgelopen zondag werd opgepakt tijdens de rellen in Eindhoven, is een dag 
later opnieuw aangehouden voor opruiing op sociale media. Dat meldt Sjaak 
Santegoets, politiechef Zuidoost Brabant. 

Op sociale media ziet de politie onder meer oproepen voorbij komen om brand te stichten met 
jerrycans vol benzine. Santegoets gaf aan dat sommigen van zijn agenten dagen draaien van 
‘achttien tot twintig’ uur. ‘Dat is niet oneindig vol te houden’, legde hij uit. ‘De wijkagenten 
zullen nu vooral ‘s avonds en ‘s nachts rondlopen, in plaats van overdag. We zullen anders 
om moeten springen met onze capaciteit.’ Bron: AD, 27 januari 2021.   

Laten we de overheid op hun donder geven, dit is ons land, schrijft een opruier. In de 
versleutelde berichtendienst Telegram hitsen duizenden leden van relgroepen elkaar op en 
delen ze locaties en tijdstippen om toe te slaan. De Telegraaf las een avond mee en zag hoe 
geweld wordt verheerlijkt, dat vloggen status geeft en plunderaars voor het grote geld gaan. 
bron: De Telegraaf, 26 januari 2021. 
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Ondernemers Geleen bekeurd terwijl ze hun zaak beschermen: 
‘als criminelen behandeld’ 

Geleense ondernemers die tijdens de rellen gisteravond hun bedrijf probeerden te 
beschermen, zijn door de politie bekeurd. Ze stonden buiten om te voorkomen dat 
relschoppers hun zaak zouden vernielen, maar kregen een boete  van 95 euro omdat zich niet 
hielden aan de avondklok. De ondernemers zijn woest. ‘Dit is een trap in mijn gezicht.’  

Net als op veel andere plaatsen in Nederland verzamelden zich gisteravond in het centrum 
van Geleen jongeren die uit waren op rellen. De politie pakte twaalf verdachten op, onder wie 
enkele minderjarigen. 

Op beelden op social media was te zien hoe grote groepen jongeren door de straten van de 
stad renden, op de hielen gezeten door agenten. De politie joeg de jongeren het centrum uit. De 
groep van 100 tot 150 vandalen trok daarna naar de Rijksweg Centrum, waar de drie 
ondernemers hun zaak hebben. 

Harold Heugen, eigenaar van Rebelde Needles, ging direct naar zijn tattooshop. ‘Om te redden 
wat er te redden viel. Ik heb dure apparatuur in de zaak. Die wilde ik veiligstellen. We hebben 
het al zo moeilijk. We kunnen geen aanspraak maken op financiële steun en vallen overal 
buiten de boot. Ik probeer mijn zaak in leven te houden.‘ In de straat stonden inmiddels ook 
zijn buurman Rob Slangen, uitbater van café Ut Trefpunt, en overbuurman Michael Jansen 
van zonnestudio Sunny Sammy’s.  
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Heugen: ‘We zijn buiten gaan staan voor onze zaak en hebben geprobeerd de boel te sussen 
door met de relschoppers te praten. Ik legde uit dat we hier hard voor gewerkt hebben en dat 
ze hun punt niet maken door de boel te vernielen. Bij sommigen werkte dat.‘ 

Jansen stond thuis in Valkenburg onder de douche toen zijn vriendin filmpjes liet zien van de 
rellen in Geleen. Hij kleedde zich gelijk aan en haastte zich naar Geleen. 

Toen hij iets na 21.00 uur naar de overkant liep om met zijn buurmannen te overleggen wat 
ze zouden doen, werden ze ingesloten door zes politiebusjes en meerdere agenten. Ze kregen 
direct een bekeuring van 95 euro omdat ze zich - zo is de uitleg van de politie Limburg - niet 
hielden aan de avondklok. Heugen: ‘Er was geen discussie mogelijk. We werden als criminelen 
neergezet.‘ 

 
 

De politie maakt jacht op de relschoppers in het centrum van Geleen. © via REUTERS  

Cafébaas Slangen deelde een filmpje van het incident op zijn Facebookpagina. Hij kreeg 
uiteindelijk geen bekeuring, omdat hij in zijn eigen ‘voortuin’ stond. Hij woont namelijk boven 
zijn zaak. 

‘Na veel discussie kreeg ik geen boete’, vertelt Slangen. ‘Maar mijn kinderen van 9 en 14 die 
achter het raam stonden te kijken, moesten wel naar buiten komen om hun ID te laten zien. 
Dan denk je iets goed te doen. Van de politie hebben we niks meer gehoord.‘ 

Het café en de zonnestudio blijven ongeschonden. Alleen tegen het raam van de tattooshop is 
vuurwerk gegooid. Heugen: ‘Voor hetzelfde geld was de ruit gesneuveld en hadden ze binnen 
gestaan.‘ 

Collega-ondernemer Jansen is zwaar teleurgesteld. ‘Dit voelt als een trap in mijn gezicht. We 
zijn als een hond behandeld. Ik ben echt kwaad. Ik wil de boete niet betalen. Er wordt van 
alle kanten hulp aangeboden, via crowdfunding, van juristen. Dat doet mij goed, want 
hiermee slaat de politie de plank mis‘, zegt Jansen. 

‘Wat ik de volgende keer doe? Daar kan ik geen antwoord op geven. Moet ik mijn zaak nog 
wel beschermen als zoiets weer gebeurt? Het is absurd dat ik daarover moet nadenken.‘ 
bron: AD, 26 januari 2021.   
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Voetbalsupporters als buurtwachten door verschillende 
steden: ‘desnoods springen we ertussen’ 

In een ultieme poging de explosie van geweld in steden te stoppen, grijpen gemeenten, politie 
en justitie naar andere middelen. Ze laten voetbalsupporters burgerwachten vormen en doen 
een dringend beroep op ouders hun kinderen thuis te houden. 

Na de rellen en plunderingen maandagavond is de verontwaardiging groot. In meerdere 
steden, waaronder Eindhoven, Breda, Den Bosch, Tilburg en Deventer, gingen 
voetbalsupporters de straat op om hun ‘stad te beschermen’.   

In Den Bosch deden sommigen van hen dat in lichtgevende hesjes. ‘We hebben advies 
gekregen om oranje hesjes of lichte kleding aan te doen om ons te onderscheiden van de 
relschoppers’, zegt een Bossche supporter. ‘We proberen het pratend op te lossen. Niet met 
geweld, Maar als het pratend niet lukt, springen we er desnoods tussen.‘ 

In Maastricht liepen honderden voetbalsupporters van MVV in een vreedzame optocht door 
hun stad. ‘Slopen en plunderen tolereren wij niet’, liet de supportersgroep Angel Side weten. 
‘Voor diegene die toch meent aan onze stad te moeten komen, hopen we dat de politie jullie 
vindt voordat wij dat doen! Een gewaarschuwd mens telt voor twee!’ 

Tegen de regionale zender NH Nieuws zei waarnemend burgemeester Emile Roemer van 
Alkmaar trots te zijn op tientallen supporters van de harde kern van AZ. Die patrouilleerde, 
onder begeleiding van een wijkagent, als een burgerwacht door de stad. 

 
Supporters van FC Den Bosch. © BD 

‘In samenwerking met de politie heeft deze groep slechts gebruik gemaakt van de 
bevoegdheden die hen is gegeven’, aldus Roemer. ‘Er werd gewoon een duidelijk statement 
gemaakt: ‘van andermans spullen blijf je af’. De sociale controle mag best een beetje 
terugkomen.’ 

In Eindhoven roeren fans van PSV zich. Een deel van de harde kern bewaakt dinsdagavond 
het Philips Stadion. Ook in andere steden staan supporters achter hun club en gemeente. Zo 
zijn er meldingen van waarschuwingen aan relschoppers uit kringen van Heracles, Go Ahead 
Eagles en NEC. Bron: AD, 26 januari 2021.   

In vrijwel alle grote steden in Nederland moest de ME de afgelopen dagen in actie komen om 
relschoppers in toom te houden, maar in Utrecht bleef het tot dinsdagavond laat relatief 
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rustig. Ook in Kanaleneiland, afgelopen zomer nog het toneel van dagenlange rellen, blijft 
iedereen kalm. Een aantal buurtbewoners draait er momenteel overuren om de rust te 
bewaren.   

 

De deur van de Hema in Schijndel is dinsdagavond opgeblazen met zwaar vuurwerk. De politie 
heeft het brandje snel geblust. Tot zover was het enige opstandje in het centrum. Tegen 21.30 
uur leek de rust wedergekeerd. Twee mensen hebben rond 20.15 uur geprobeerd de Hema in 
Schijndel in brand te steken. De politie vermoedt dat bij deze poging tot brandstichting twee 
mensen betrokken waren, die zijn weggevlucht. De gealarmeerde politie heeft het vuur 
geblust en wist zo erger te voorkomen, aldus de woordvoerder van de politie. De brandweer 
voerde een nacontrole uit. 

In Schijndel is een burgerwacht actief die waakt tegen relschoppers. Op een filmpje op social 
media is te zien dat enkele mensen de achtervolging inzetten van de vermoedelijke 
brandstichters, maar zij wisten te ontkomen. Na 21.00 uur is er praktisch niemand meer op 
straat, zei de woordvoerder van de politie. Net als in de rest van Oost-Brabant is het er rustig, 
zei hij.  Bron: 27 januari 2021.   

 

De politie dinsdagavond aan het werk in het centrum van Veenendaal. © Persbureau Midden 
Nederland 
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Relschoppers bedreigden vijf Veenendaalse wijkagenten: ‘Zij 
moeten dood vanavond’ 

De relschoppers die maandagavond huis hielden in de wijk Franse Gat in Veenendaal en 
soortgelijke plannen hadden voor dinsdagavond, wilden nog veel verder gaan. Op sociale 
media uitten ze doodsbedreigingen aan vijf Veenendaalse wijkagenten. 

‘Zij moet dood vanavond’, was de melding die de ronde deed op sociale media. De bedreiging 
ging vergezeld met een foto van de betreffende wijkagent. Zowel politiechef Henk Wiesenekker 
als burgemeester Gert-Jan Kats noemen de bedreigingen onacceptabel.  Bron: AD, 27 januari 
2021. 

Tegelzetter Marcel (47) uit Nunspeet gooide in Eindhoven een 
fiets naar de ME: ‘Mijn bloed begon te koken’ 

EINDHOVEN - Hij smeet zondag bij de rellen in Eindhoven een fiets richting een ME-voertuig. 
Marcel de Ruiter zegt spijt te hebben van die actie, maar de tegelzetter uit Nunspeet werd de 
afgelopen twee maanden ook al twee keer gearresteerd: voor bedreiging van de burgemeester 
van Nunspeet en omdat hij zich niet wilde identificeren. Twee keer ten onrechte, stelt hij. ‘Tot 
afgelopen zondag heb ik me altijd aan de wet gehouden.’  

 

Marcel de Ruiter schreeuwt en wijst naar de politie in Eindhoven. 

Op videobeelden van afgelopen zondag is te zien hoe De Ruiter (47) in Eindhoven een fiets 
richting ME-voertuig gooit. ‘Een heel domme actie. Dat heb ik in een opwelling gedaan’, zegt 
hij nu. Maar wat deed hij in Eindhoven? Daarvoor moeten we volgens hem terug naar 5 
december, de dag waarop hij in Nunspeet voor het eerst in de boeien werd geslagen, als 
‘mondkapjesweigeraar’.  Bron: AD, 27 januari 2021.  

Uitslaande brand Plaswijckpark vermoedelijk aangestoken: 
politie onderzoekt snapchatfilmpje 
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Een uitslaande brand heeft het theatergebouw en voormalig restaurant van attractiepark 
Plaswijckpark verwoest. De brand is vermoedelijk aangestoken. Op snapchat gaat een filmpje 
rond waarop dat te zien is. De politie onderzoekt de beelden.  

Op beelden die momenteel op sociale media rondgaan, is te zien dat jongeren een zak in brand 
steken en die tegen een gebouw leggen. ‘Dat het aangestoken is, lijkt nu wel zeker’, zegt 
voorzitter van de stichting Plaswijckpark Annemarie Blok - Weverling. ‘Ik ben helemaal in 
shock. Wie verzint dit? Dit is nog veel erger dan een ongeluk. Veel verontrustender.’ 

 

 
De politie is op de hoogte van de beelden, vertelt een woordvoerder. ‘We kennen dit filmpje 
waarop een vermeende brandstichting te zien is. Die beelden nemen we uiteraard mee in ons 
onderzoek. ’  De politie trekt de gebruikersnamen na die bij het filmpje te zien zijn. De directie 
van het park heeft de eigen camerabeelden aan de politie gegeven. Die zijn meteen bekeken. 

Hulpdiensten kregen rond 19.15 uur een melding van een brand op het populaire familiepark 
aan de Ringdijk. Het vuur woedde in het voormalige restaurant, pal naast de ingang en de 
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plas met de waterfietsen in de vorm van een zwaan. Het gebouw is in gebruik als 
ontmoetingsgebouw en wordt het ‘amfitheater’ genoemd. De brandweer had aanvankelijk 
moeite om de juiste ingang te vinden. Het park is voor voertuigen alleen via de achteringang 
aan de C.N.A. Looslaan toegankelijk. 

 

Annemarie Blok-Weverling stond aangedaan naast het rokende gebouw: ‘Het wás al een barre 
tijd voor ons, dat begrijpt natuurlijk iedereen wel. We zijn op 15 december voor de derde keer 
dicht gegaan vanwege corona. En nu ook dit nog. Dit is uitermate verdrietig. Gelukkig waren 
er geen bezoekers aanwezig en hebben de verzorgers alle dieren in veiligheid kunnen 
brengen.’ Vooral de ara’s hadden last van de dikke rook. Verzorgers hebben alle vogels kunnen 
vangen en in een hok verderop kunnen plaatsen.  

Honderden nieuwsgierigen waren op de brand afgekomen. Geschrokken buurtbewoners 
stonden massaal op de Ringdijk te kijken en te filmen. Ze werden op afstand gehouden door 
de politie. ‘Ik snap het wel’, zei een woordvoerder van de brandweer. ‘Iedereen leeft mee met 
Plaswijckpark.’ In de buurtapp explodeerden de berichten, zeggen omwonenden. ‘Kinderen 
boden al spontaan aan om ons te komen helpen’, zei een ander bestuurslid. 

Het voormalige restaurant had een rieten dak, waardoor de brandweer speciale 
blustechnieken moest gebruiken. Een ladderwagen probeerde het vuur van boven te 
blussen,  maar er was geen houden aan. Het gebouw is volledig uitgebrand. Rond negen uur, 
tegen de tijd dat de avondklok inging, was het vuur nagenoeg uit. Er kwam toen alleen nog 
een dikke rookwolk van de restanten af. De brandweer heeft in de omgeving luchtmetingen 
gedaan, maar heeft geen schadelijke stoffen aangetroffen in de rookpluim. Bron: AD, 27 
januari 2021. 

Relatief rustige avond, wel 81 arrestaties na ‘kat-en-muisspel’ 
in Rotterdam 

In Rotterdam zijn gisteravond zeker 33 mensen aangehouden voor diverse overtredingen van 
de coronamaatregelen. Een aantal van hen pleegde vernielingen, maar tot grote 
ongeregeldheden kwam het niet, zegt een woordvoerder van de politie. Volgens de zegsman 
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was het op sommige plekken wel onrustig met jongeren, maar niet vergelijkbaar met de rellen 
en plunderingen op maandagavond. Volgens hem was er sprake van “een kat-en-muisspel” 
tussen de jongeren en agenten.   

De politie was vanavond in groten getale aanwezig op de Beijerlandselaan in Rotterdam, waar 
jongeren maandag aan het rellen waren en vernielingen aanrichtten. Daar werd na 21.00 uur 
de straat door de mobiele eenheid leeg geveegd. Tot schermutselingen kwam het niet. Wel is 
daarbij nog zeker een arrestatie verricht voor het negeren van de avondklok. Bron: AD, 27 
januari 2021.   

 
Bij de rechtbank in Amsterdam moet vandaag de eerste verdachte verschijnen van de rellen 
van 17 januari op het Amsterdamse Museumplein. De 46-jarige Bryan H. uit Amsterdam is 
een van de 143 personen die bij de ongeregeldheden werd opgepakt. 

Het Openbaar Ministerie verdenkt hem er onder meer van dat hij zich gewelddadig heeft 
gedragen tegen agenten en met stenen, vuurwerk en/of ijsballen heeft gegooid naar de politie. 
Ook zou hij een flinke hoeveelheid drugs op zak hebben gehad. 

In de rechtbanken van Breda en Middelburg staan vanmiddag vijf meerderjarige 
verdachten terecht voor opruiing. Vier jongeren uit Goes en een 35-jarige man uit Bavel 
moeten zich tijdens de snelrechtzittingen verantwoorden voor het online plaatsen van 
opruiende teksten. Snelrecht wordt vaker toegepast als de situatie het toelaat. De snelrechter 
is een politierechter, die kleinere strafzaken afhandelt waarvoor maximaal twaalf maanden 
celstraf wordt geëist. Vrijwel altijd volgt direct mondeling uitspraak. 

In het tv-programma Opsporing Verzocht heeft de politie gisteravond beelden van relschoppers 
laten zien. Het gaat om personen die deelnamen aan ongeregeldheden in Venlo (24 januari) 
en Amsterdam (17 januari).  Bron: AD, 27 januari 2021.  
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Geweld tegen agenten en hulpverleners is volstrekt onacceptabel. De rellen van de afgelopen 
dagen onderstrepen de noodzaak van passende straffen. Gevangenisstraffen, geen 
taakstraffen. Vandaag werd in de Tweede Kamer het wetsvoorstel Taakstrafverbod dat 
daarvoor zorgt besproken. Bron: AD 26 januari 2021.   
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Nadat eerder 33 aanhoudingen werden gemeld, stelde de politie in Rotterdam deze telling na 
middernacht bij naar 81 mensen. Zij werden aangehouden voor diverse overtredingen van de 
coronamaatregelen. Een aantal van hen pleegde vernielingen, maar grote ordeverstoringen 
zijn uitgebleven. 

Ook dinsdag waren er volgens de politie oproepen op sociale media tot rellen en plunderen. 
De focus lag daarbij vooral op Rotterdam. De politie zegt alles op de voet te hebben gevolg en 
had zich geprepareerd voor de avond. Door het gesprek aan te gaan, te waarschuwen en waar 
nodig direct aan te houden, kregen raddraaiers weinig ruimte. Kort en krachtig optreden op 
de Beijerlandselaan en de Putselaan heeft erger voorkomen, aldus de Rotterdamse politie. 

Niet alleen in Rotterdam-Zuid, maar ook op de Schiedamseweg in Rotterdam-West 
hebben kleine groepen, voornamelijk jongeren, voor overlast gezorgd. Er zijn 81 mensen 
aangehouden voor onder andere vernieling, overtreden van de avondklok, samenscholing en 
geen ID kunnen tonen. Er raakte niemand gewond. 

Het merendeel van de verdachten is aangehouden op Rotterdam-Zuid en komt daar ook 
vandaan, meldt de politie. Het gaat veelal om jongeren die nog thuis wonen. ‘We wilden 
vanavond niet weer geconfronteerd worden met buitensporig geweld en plunderingen zoals op 
maandagavond. Gelukkig heeft forse inzet en snel handelen tot een beheersbare avond geleid’, 
zegt een ME-commandant. Bron: AD, 27 januari 2021. 
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De politie-eenheid Zeeland-West-Brabant heeft met zes aanhoudingen een relatief rustige 
avond gehad rond de 'avondklokrellen'. Buiten wat kleinere opstootjes bleef het verder rustig 
in de regio, meldt de politie. Tegen middernacht stond de teller op zes aanhoudingen. In de 
vooravond verzamelde zich een grote groep mensen in het centrum van Breda. Zij kwamen 
om 'de stad te beschermen en niet om te rellen', maakten zij aan de politie duidelijk. De politie 
heeft vriendelijk bedankt voor de verdere samenwerking en om 20.30 uur werd deze groep 
verzocht voor de ingang van de avondklok naar huis te gaan. De straten rond het centrum 
waren om 21.00 uur leeg.     
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Een groep jongeren heeft zich opgesloten in een snackbar in Osdorp en weigert naar buiten 
te komen. ‘Mag niet, het is negen uur geweest,’ roepen ze naar de politie. Even later doet de 
eigenaar van de snackbar toch de deur open. 

De rust is wedergekeerd in Osdorp. Een grote groep jonge mannen en jongens zorgde volgens 
de Amsterdamse politie korte tijd voor een onrustige situatie in de wijk. Ze hadden zich 
verzameld in de omgeving van de straat Tussen Meer en staken vuurwerk af. 

Het OM en politie maken ook duidelijk dat raddraaiers niet alleen strafrechtelijk, maar 
ook civielrechtelijk of bestuurlijk zullen worden aangepakt als dat nodig is. Schade aan 
gemeente-eigendommen zal zo mogelijk op daders, of bij minderjarigen op hun ouders, worden 
verhaald. 

Burgemeester Gert-Jan Kats van Veenendaal heeft een noodbevel afgekondigd voor het 
centrum van zijn stad en de wijk het Franse Gat. Wie daar niet hoeft te zijn, wordt door de 
politie weggestuurd.  

Nu het in Osdorp weer rustig is, lijkt de politie de situatie in het land onder controle te 
hebben. Er zijn geen meldingen meer van grote ongeregeldheden. De vierde avond met 
avondklok verloopt daarmee een stuk rustiger dan de afgelopen dagen. Bron: AD, 27 januari 
2021.  

 
Chris Godwaldt van Koffie & Zo in Delft besloot de regenboogvlagsticker van zijn deur te 
halen. © Instagram Koffie & Zo 
 
 

Delftse koffiezaakeigenaar verwijdert regenboog 
uit angst om rellen: ‘Die maakt ons een doelwit’ 

Chris Godwaldt van de Delftse koffiezaak Koffie & Zo heeft uit angst voor rellen zijn 
regenboogvlag-sticker van zijn deur verwijderd. ‘Het is triest dat het moet, maar het maakt 
ons een doelwit. We willen niet opvallen.’ 
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Deuren en ramen dichtgetimmers, politiesurveillances door de straat: voor koffiezaakeigenaar 
Chris Godwaldt lijkt het alsof hij deze dagen in een oorlogsfilm is beland. Hij besloot zijn 
zaakje, dat op de hoek van de Peperstraat en de Koornmarkt is gevestigd, gistermiddag volledig 
af te sluiten toen bekend werd dat relschoppers het ook op de Delftse binnenstad zouden 
hebben voorzien.  Bron: AD, 27 januari 2021. 

 

Verdoofd staat Samir Hadhir in de winkel van zijn vrouw die kort daarvoor door plunderaars 
in Rotterdam compleet is leeggeroofd. ‘Al het goud en zilver is weg. Ze hebben alles 
kapotgeslagen. De schade is enorm’, vertelt een aangeslagen Hadhir maandagavond tussen 
de puinhopen. 
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Winkels op de Beijerlandselaan liepen veel schade op na de rellen. © Frank de Roo 
 

Relschoppers (of hun ouders) hangt nog flinke claim boven het 
hoofd 

Een gevangenisstraf, maar ook een claim die aardig in de papieren kan lopen. De Rotterdamse 
relschoppers hangt nogal wat boven het hoofd. Hun ouders blijven ook niet buiten schot.  

Heel Rotterdam was geschokt door de brand die woensdagavond bij Plaswijckpark woedde. 
Daar kwamen boosheid en verbijstering bij toen uit een Snapchat-filmpje bleek dat het vuur 
was aangestoken en de politie twee jongens van 14 en 15 jaar als verdachten aanmerkt. Ook 
bij de rellen rond de Beijerlandselaan waren veel jongeren betrokken. Van de 188 
aangehouden verdachten zijn er 63 minderjarig.  Bron: AD, 30 januari 2021. 
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Politie pakt persoon op na oproep te komen rellen in Nijverdal 

De politie heeft dinsdagmiddag iemand opgepakt in Nijverdal, omdat hij via de sociale media 
had opgeroepen om dinsdagavond na het ingaan van de avondklok te komen rellen op het 
Kuperserf in het hart van de Kruidenwijk. Volgens de Hellendoornse burgemeester Anneke 
Raven wordt deze persoon opruiing ten laste gelegd. 

De politie was dinsdagmiddag al met meerdere agenten aanwezig om een oogje in het zeil te 
houden op het Kuperserf. Aan het begin van de avond was het plein uitgestorven. Op Facebook 
geven mensen inmiddels bezorgd aan te hebben gehoord dat jongeren in de Kruidenwijk elkaar 
lopen op te naaien om de straat op te gaan en de confrontatie met de politie te zoeken. 

‘Ouders en verzorgers laat dat niet gebeuren. Houd uw kinderen thuis, u wilt toch niet dat zij 
hierbij betrokken raken?’, valt op Leven in de Kruidenwijk/Hulsen te lezen.  

Ook bij supermarkt Jumbo aan het Kuperserf zijn de oproepen om op 22.00 uur op het 
centrumplein in de wijk te komen rellen bekend. Filiaalmanager Leroy Hof vertelt dat hij 
hierover al de hele dag in nauw contact staat met zowel de politie als het hoofdkantoor van 
deze supermarktketen. ‘We houden de situatie op het plein goed in de gaten en eventuele 
samenscholingen worden direct bij de politie gemeld’, vertelt Hof, die benadrukt dat Jumbo 
een heel protocol heeft hoe om te gaan met dit soort bedreigende situaties. 

Hof: ‘Het belangrijkste is natuurlijk de veiligheid van ons personeel. Daar doen wij nooit 
concessies aan. Daarom heb ik meerdere medewerkers vandaag al vervroegd naar huis 
gestuurd. We gaan ook eerder dicht mocht daar aanleiding voor zijn. We kunnen binnen 10 
minuten alles sluiten en de ingangen barricaderen, maar laten we hopen dat dit niet nodig is.’ 

De oproep op de sociale media om op 22.00 uur op het Kuperserf te gaan rellen heeft de 
Nijverdalse jeugd niet in beweging gebracht. Op dat bewuste tijdstip is het plein in het 
centrum van de Kruidenwijk geheel verlaten. Van protesterende of rellende jongeren is geen 
spoor te bekennen en ook de politie laat zich niet zien. Loos alarm!  Bron: Tubantia, 26 januari 
2021.  

Politie Wierden 

Aan de jongens die op 1 januari een spoor van vernieling achterlieten in het centrum van 
Nijverdal.  
 
Op de foto zien jullie de schade die jullie bij een van de winkels aan de Grotestraat hebben 
veroorzaakt. Jullie liepen rond 03:45 uur met zijn vijven op de Grotestraat en waren druk met 
het afsteken van zwaar vuurwerk. Dit gooiden jullie op straat om je heen, maar maakten jullie 
ook vast aan deuren van winkels. Voor jullie misschien een grapje, maar voor de eigenaren 
van de winkelpanden niet! Gelukkig hebben we camerabeelden waar jullie mooi op staan.   
 
Jullie droegen allemaal donkere kleding en een capuchon over je hoofd. Een van jullie had 
opvallende witte sneakers aan, droeg een trainingsbroek met witte strepen aan de zijkant en 
een rugzak op je rug. Ook jij, die het nodig vond om het vuurwerk aan de deurklink te 
bevestigen, droeg een donkere rugzak op je rug. We schatten dat jullie ongeveer 17 jaar oud 
zullen zijn.  
 
De schade die jullie hebben veroorzaakt is gigantisch. We willen daarom graag met jullie in 
contact komen en roepen jullie op om je binnen twee weken met je ouders te melden op het 
bureau. Je mag ons ook bellen op 0900-8844. Door je op tijd te melden, voorkom je dat we de 
beelden openbaar maken. 
 
Zaaknummer is 2021001923. Bron: Politie Wierden, 28 januari 2021. 
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Ruim 200 bekeuringen en 40 arrestaties bij Twentse 
coronarellen: ‘Weten ouders wel wat hun kinderen doen?’ 

Veertig arrestaties en meer dan tweehonderd bekeuringen. Dat is de voorlopige balans van 
twee avonden coronarellen in Twente. Zondagavond was de politie verrast door de omvang 
van de rellen in Enschede, maandagavond werd een herhaling daarvan in de kiem gesmoord 
door vroegtijdig ingrijpen. 

‘Zaterdagavond was alles rustig na het ingaan van de avondklok. Daarom hadden we er niet 
op gerekend dat er zondagavond zoveel relschoppers naar het centrum van Enschede zouden 
komen’, erkent districtschef Karlijn Baalman van de politie in Twente. ‘Toen die met vuurwerk 
en stenen begonnen te gooien naar onze collega’s die geen beschermende kleding droegen, 
moesten we op de Mobiele Eenheid wachten. Pas toen de ME er was, konden we relschoppers 
uiteenjagen en aanhouden.’ Er werden in Enschede uiteindelijk 21 raddraaiers opgepakt. 
Bron: Tubantia, 26 januari 2021.  

 

Burgemeesters en politie in Twente spelen op safe bij 
protestoproepen via social media 

Oproepen van anonieme betogers en relschoppers via sociale media zetten burgemeesters in 
de regio onder steeds grotere druk. Ze moeten de openbare orde handhaven in een situatie 
dat demonstraties tegen de coronamaatregelen als paddenstoelen uit de grond schieten en 
niet zelden rellen als doel hebben. Daarbij wordt het noodbevel veelvuldig gehanteerd. 

Zondag gebruikten de burgemeesters van Enschede en Almelo het noodbevel, maandag de 
burgemeester van Oldenzaal en diezelfde dag had ook de burgemeester van Hengelo het 
noodbevel achter de hand. Bron: Tubantia, 26 januari 2021. 
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Crowdfunding voor geplunderde Primera-winkel levert in één 
dag 73.000 euro op 

De crowdfundingsactie van Geen Stijl voor de geplunderde Primera in Den Bosch staat op 
ruim 70.000 euro. Bij het horen van dat bedrag schoot eigenaresse Maaike Neufeglise tijdens 
de uitzending van Jinek vol. Ze is ontzettend dankbaar voor alle steunbetuigingen die ze tot 
dusver kreeg. Ook demissionair minister-president Mark Rutte belde haar persoonlijk op. 

Maandagavond werd tijdens de rellen in Den Bosch de winkel aan de Visstraat volledig 
vernield. In de drie minuten dat de grote groep relschoppers binnen stond, werd niet alleen 
veel gesloopt, maar ook geprobeerd om brand te stichten en werden spullen gestolen. Het 
zorgde voor een golf aan verontwaardiging.  

Of het bedrag van de crowdfunding voldoende is, moet nog blijken. ‘Natuurlijk zijn we 
verzekerd, maar dat zal niet alles dekken. Maar het is ongelooflijk dat heel Nederland met ons 
meeleeft. Ook het telefoongesprek met Mark Rutte was heel prettig. Ik heb wel twintig minuten 
met hem gesproken. Het is fijn als iemand je moed inpraat en je een hart onder de riem steekt.’ 

Volgens Neufeglise heeft de politie in de loop van dinsdag heel veel sporen kunnen veilig 
stellen. ‘Er is enorm veel bloed, voetafdrukken en ander dna-materiaal achtergebleven. De 
recherche is vandaag lang bezig geweest om dat allemaal veilig te stellen.’ 

De komende tijd gaat de eigenaresse met haar man de zaak weer opbouwen. ‘We krijgen 
gelukkig ontzettend veel hulp. We gaan zeker weer open. Ik laat me niet wegpesten door 
terreur.’ Bron: Tubantia, 26 januari 2021. 

 
De politie overweegt de inzet van mobiele eenheden uit de buurlanden België en Duitsland. 
Die kunnen onder aansturing van de Nederlandse politie in ons land bij rellen worden ingezet. 
Dat zei Nationaal politiecommandant coronacrisis Willem Woelders dinsdagavond bij Op1. 
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Minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid zei in die uitzending dat de ME wordt 
opgeschaald. Dit omdat de afgelopen dagen is gebleken dat er veel vraag was naar inzet door 
de ME, terwijl die niet overal tegelijk kon zijn. 

Woelders zei dat dinsdag al is opgeschaald, maar tevens verkend wordt of bijstand uit het 
buitenland mogelijk is. Hij wees erop dat Nederlandse ME-eenheden ook wel eens in het 
buitenland optreden. Bron: AD, 27 januari 2021.   
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Enschedese advocaat wil relschoppers niet bijstaan: ‘Ik hoop 
dat u veroordeeld wordt’ 

 

ENSCHEDE - De Enschedese advocaat Arjon Tieman trekt een grens. Hij wil relschoppers niet 
bijstaan als ze door een gedupeerde ondernemer worden aangepakt om de schade te 
vergoeden. Want hij hoopt met heel zijn hart dat ze veroordeeld worden.  

 

 
Arjon Tieman © Damsté Advocaten 

Tieman heeft met verbijstering naar alle rellen tegen de avondklok gekeken, met name in zijn 
eigen stad Enschede. De belaging van het ziekenhuis MST deed de deur dicht. Zijn vriendin 
werkt daar. Tieman maakte een statement op  LinkedInn en raakt een gevoelige snaar. Het 
bericht ging op internet massaal rond.   Bron: AD, 27 januari 2021.  

Minister Hoekstra: schade door relschoppers wordt volledig 
opgevangen 

Onverzekerde winkeliers die schade hebben opgelopen door de rellen van de afgelopen dagen 
kunnen een beroep doen op het Schadefonds Geweldsmisdrijven, zegt minister van Financiën 
Wopke Hoekstra. Verzekerde ondernemers kunnen bij hun verzekeraar aankloppen voor een 
schadevergoeding voor de ravage die is aangericht door plunderaars en relschoppers. 

Het kabinet heeft hierover gesproken met De Nederlandsche Bank en verzekeraars. Hoekstra 
verwacht dat de volledige schade daarmee wordt opgevangen. 

‘Het overgrote deel van de ondernemers is verzekerd en daarmee geholpen’, zegt de 
bewindsman. Volgens DNB valt de aangerichte schade onder ‘klein molest’, wat betekent dat 
verzekeraars kunnen uitkeren. De kleine groep ondernemers die niet is verzekerd, kan op een 
vergoeding uit het schadefonds rekenen. ‘Ik ga er vanuit dat we daarmee de volledige schade 
die ondernemers is aangedaan door de raddraaiers weten op te vangen.’ 

Het geld moet uiteindelijk komen van de relschoppers zelf, vindt het kabinet. Het verhalen 
van de schade zal via strafrechtelijke en civielrechtelijke procedures moeten, legt Hoekstra 
uit. ‘Maar iedereen is erop gebrand om dit tot op de laatste cent te verhalen.’ 
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Het onderzoek naar de ongeregeldheden is in volle gang. De politie laat weten er alles aan te 
doen om relschoppers overal in Nederland aan te houden. Zo zijn er zijn inmiddels van ruim 
1100 mensen tips en/of beelden binnen gekomen over de rellen in Eindhoven. ‘De wens om 
de politie te helpen bij dit onderzoek is kennelijk erg groot. Als politie zijn wij gewend om 
iedere tipgever afzonderlijk te bedanken, maar dat is in dit geval ondoenlijk. Daarom willen 
we langs deze weg laten weten dat we bereidheid tot het delen van informatie enorm 
waarderen.’ 

Gisteren werden in het hele land 131 verdachten aangehouden, van wie 81 mensen in 
Rotterdam. Het grootste deel van deze verdachten is jonger dan 25 jaar. Ze zijn vooral 
aangehouden wegens openlijke geweldpleging en opruiing. Bij opruiing via sociale media zijn 
de meeste verdachten onder de 18 jaar, meldt de politie. Alles bij elkaar heeft de politie 
inmiddels zo’n kleine 600 aanhoudingen verricht voor de rellen van de afgelopen dagen. Bron: 
De Stentor, 27 januari 2021. 

Willem-Alexander en Máxima bedanken hulpverleners na 
rellen: ‘U doet fantastisch werk’ 

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zeggen erg dankbaar te zijn voor de inzet van 
hulpverleners. Ook steken ze de door rellen getroffen ondernemers een hart onder de riem. 
Dat laat Het Koninklijk Huis weten op sociale media.  

 

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima bedanken hulpverleners voor hun inzet tijdens 
de rellen. © EPA 
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‘Onze grote dank gaat uit naar alle politiemensen, hulpverleners en medewerkers van 
gemeenten die zich inzetten voor ons aller veiligheid’, schrijft het paar. ‘Onder moeilijke 
omstandigheden doet u fantastisch werk! Wij voelen mee met alle ondernemers en anderen 
die getroffen zijn door geweld. En wij zijn onder de indruk van alle hartverwarmende acties 
van mensen om elkaar te helpen. Samen komen wij hier doorheen!’  
 
De koning en koningin doelen hiermee op de rellen die de afgelopen dagen zijn uitgebroken 
onder meer uit onvrede over de coronamaatregelen. Daarbij werden in meerdere steden in 
Nederland onder andere winkelpanden gesloopt, hulpverleners mishandeld en bekogeld en 
voertuigen in brand gestoken. Bron: De Stentor, 27 januari 2021.   
 
 

Je leest over jongeren die feestjes missen. Ik maak me zorgen 
over vinden van vaste baan’ 

Jongeren maken zich grote zorgen over hun toekomst. Ze vrezen geen werk te kunnen vinden, 
vragen zich af hoe ze aan een betaalbare woning moeten komen en ervaren veel stress. 
Jongeren vinden dat het kabinet actie moet ondernemen om de toekomst van deze generatie 
niet verloren te laten gaan. 

Dat blijkt uit een advies van de Jongeren Denktank Coronacrisis dat vandaag verschijnt. Ruim 
2800 16- tot 35-jarigen deelden hun zorgen over de coronacrisis. Ook kwamen ze met 9300 
ideeën om de toekomst van deze generatie iets zekerder te maken.  Bron: AD, 28 januari 2021. 
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Al een paar honderd verdachten aangehouden voor rellen 

Het aantal aanhoudingen voor de rellen op verschillende plaatsen in Nederland loopt gestaag 
op. In Den Bosch en Eindhoven staat de teller inmiddels op 122. Gerekend over heel 
Nederland waren het er dinsdag volgens de politie al 184 en daar zijn inmiddels nog zeker 35 
bijgekomen, blijkt. 

Voor de rellen van zondag in Eindhoven bedraagt het aantal arrestaties nu 70. Voor de rellen 
van maandag in Den Bosch 52. Het arrondissementsparket Oost-Brabant verwacht dat deze 
aantallen nog verder oplopen, meldt het Eindhoven Dagblad. Een 19-jarige inwoner van Best 
meldde zichzelf bij de politie, nadat zijn foto was verschenen op internet. Hij was betrokken 
bij rellen in Eindhoven en zijn rol wordt nog onderzocht. 

Inmiddels heeft het Oost-Brabantse Openbaar Ministerie (OM) bij zes verdachten beslag 
gelegd op bankrekeningen en zijn twee auto’s in beslag genomen. Ook is loonbeslag gelegd. 
‘Dit geld kan later gebruikt worden om de gedupeerden te compenseren’, aldus het OM. ‘Wij 
zijn nu bezig om ook beslag te leggen op vermogen en goederen van andere verdachten.’ 

Een groot deel van de aangehouden mensen werd zondag en maandag al opgepakt. Mensen 
die uitsluitend zijn opgepakt wegens het negeren van de avondklok of het niet luisteren naar 
de politie, zijn al vrijgelaten. Zij krijgen later een boete, tenzij uit beelden van de rellen alsnog 
blijkt dat ze meer op hun kerfstok hebben. Mensen die nog vastzitten, hebben ernstigere feiten 
gepleegd. Daarbij kan gedacht worden aan openlijke geweldpleging, mishandeling, opruiing, 
diefstal in vereniging en vernieling. 

‘Inmiddels zijn voor de Eindhovense zaak zes personen voorgeleid aan de rechter-commissaris, 
en die heeft besloten dat zij voorlopig allemaal vast blijven zitten. Voor de rellen in Den Bosch 
geldt dat wij vijf mannen gaan voorgeleiden aan de rechter-commissaris. Van nog eens zes 
mannen wordt de aanhouding bij de rechter-commissaris getoetst. Daarna wordt besloten wie 
van deze groep nog meer wordt voorgeleid.’ 
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De eerste verdachten moeten zich volgende week vrijdag verantwoorden voor de rechter. 
Daarna volgen nog twee snelrechtzittingen. Het gaat daarbij om minder complexe zaken, maar 
evengoed eist het OM dan hoge straffen, met name celstraf. Wie geweld gebruikte tegen 
hulpverleners, agenten of journalisten kan een dubbele strafeis verwachten. ‘Sommige 
rechtszaken worden later gepland. Dat zijn bijvoorbeeld de zaken waarbij extra onderzoek 
nodig is.’ 

In andere steden, regio's en provincies zijn al zeker 120 verdachten aangehouden voor het 
oproepen tot geweld en/of betrokkenheid bij rellen. In Tiel zijn drie jonge mannen 
aangehouden voor opruiing. Een 16-jarige uit de stad werd vandaag opgepakt met een 21-
jarige uit de gemeente Buren. Woensdag was al een 18-jarige Tielenaar aangehouden. Via 
sociale media hadden ze opgeroepen om te gaan rellen in Tiel. De politie treedt daar hard 
tegen op en is momenteel extra alert op aankondigingen van rellen op sociale media. 

In Noord-Holland zijn zes verdachten aangehouden omdat ze in een Whatsapp-groep zouden 
hebben opgeroepen te gaan rellen in Medemblik. Het gaat om mannen tussen de 21 en 25 
jaar uit die stad en een 37-jarige man uit Wervershoof. Ze worden verdacht van het aansporen 
tot geweld. De politie benadrukt dat opruiing een strafbaar feit is. “Niet alleen het plaatsen 
van dit soort berichten, maar ook het delen ervan kan grote gevolgen hebben.’’  

In andere steden hield de politie woensdag ook verdachten aan die via sociale media zouden 
hebben opgeroepen tot geweld. Een minderjarige jongen uit Zuidhorn (Groningen) is 
aangehouden, omdat hij in een chatgroep opriep benzine mee te nemen naar de stad 
Groningen en winkels te plunderen, aldus de politie die de chatgroep op het spoor kwam na 
een tip. De chatgroep, met 425 leden, is uit de lucht gehaald. 

Een 38-jarige man uit Weert wordt ervan verdacht dat hij via sociale media berichten heeft 
verspreid, waarin hij heeft opgeroepen geweld te gebruiken tegen de overheid en tegen 
overheidsmedewerkers. Hij is woensdagavond aangehouden. In Drachten werden een 
jongeman van 19 en een minderjarige opgepakt die volgens de politie opriepen om in Drachten 
te gaan rellen. Een jongen van 17 jaar uit Oosterhout is aangehouden, omdat hij zou hebben 
opgeroepen tot geweld. Ook in Harderwijk zijn twee personen aangehouden. Een voor 
opruiing, de ander had een mes bij zich. In Utrecht zijn eveneens twee mannen van 20 en 23 
aangehouden. Die riepen op sociale media op tot rellen in de stad. 

In Rotterdam werden woensdagavond 25 jongeren aangehouden voor wat de politie “lichte 
feiten” noemt, waaronder het niet kunnen tonen van een geldig identificatiebewijs en het 
overtreden van de coronamaatregelen. Veel van de verdachten zijn aangehouden voordat de 
avondklok om 21.00 uur inging. De politie liet eerder weten rondgaande oproepen tot rellen 
op social media overdag te monitoren. Ook werden jongeren op straat aangesproken door 
agenten en stond de ME paraat. 

Bij de ongeregeldheden op dinsdagavond hield de politie in Rotterdam 81 mensen aan, de 
meeste waren jonger dan 25 jaar oud. Negen van hen zitten nog vast, van wie er vijf worden 
verdacht van openlijke geweldpleging. De andere vier zitten vast op verdenking van 
brandstichting. Maandagavond werden er zeker zestig relschoppers aangehouden in 
Rotterdam. In Rotterdam-Zuid braken toen forse ongeregeldheden uit, waarbij raddraaiers 
vernielingen aanrichtten, winkels plunderden en de politie bekogelden. 

Bij ongeregeldheden op maandagavond werden in verschillende steden in totaal zeker 151 
mensen aangehouden, zo maakte een woordvoerster van politiechef Willem Woelders dinsdag 
bekend. ‘Het zullen er ongetwijfeld nog meer worden, want het is in sommige steden nog steeds 
onrustig’, aldus de woordvoerster. Bron: AD, 28 januari 2021. 
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Opgebiecht: ‘door de coronamelder ontdekte ik dat mijn vriend was 
vreemdgegaan’ 

Iris (33): ‘Vreemdgaan is voor mij altijd een no-go area geweest. Ik zal het nooit doen en ik 
verwacht dat mijn vriend het ook niet doet. Wat is een relatie anders waard? Anderhalf jaar 
was ik samen met Bram. Ik dacht dat hij het beste was wat me ooit was overkomen, maar 
door een melding van de corona-app ontdekte ik dat Bram dat gevoel niet bij mij had.’ 

 ‘Als ik iets níet had zien aankomen, dan was dit het. Ik denk niet dat ik ooit zo verliefd ben 
geweest. Het was super dat wij elkaar anderhalf jaar geleden vonden, want het merendeel van 
onze relatie hebben we samen in lockdown gezeten. Daar hadden we geen probleem mee, 
integendeel juist. We genoten van elkaars gezelschap en hadden het geweldig. We waren op 
elkaar aangewezen én we waren verliefd, de perfecte omstandigheden om een leuke tijd te 
hebben. Thuiswerken, een vrijpartij tijdens de lunch, samen eropuit, alles was top. Tot dat 
ene moment waarop alles als een zeepbel uit elkaar spatte.’ 

‘Bram en ik woonden niet samen, maar het afgelopen jaar was ik vaak bij hem. Ook op die 
bewuste dag in november toen Bram bericht kreeg van zijn coronamelder. ‘Wat is dit?’ zei hij, 
kijkend naar zijn iPhone. Ik vroeg wat er aan de hand was en hij liet het bericht zien. ‘Nee!’ 
riep ik uit, ‘dan krijg ik vast ook bericht.’ Bram moest tien dagen in isolatie, na een bewuste 
datum. Er waren al wat dagen voorbij, dus het zou korter zijn. We sloegen onze agenda’s 
eropna en het was op een dag dat ik niet bij hem was gebeurd. Een kantoordag, die had hij 
een enkele keer.’ 

‘Ik was stiekem opgelucht, wat natuurlijk nergens op sloeg. Als Bram het zou krijgen, dan 
was de kans groot dat ik de volgende was. In die melding stond geen naam, hij wist niet wie 
de besmette persoon was. Het deed iets met hem, hij zat te kijken in z’n agenda, te scrollen 
door appjes en de voortdurende frons op z’n gezicht verraadde dat het hem niet lekker zat. Ik 
wilde zijn rotgevoel wegzoenen, zei hem dat ik graag de komende dagen met hem in bed wilde 
doorbrengen en probeerde er luchtig mee om te gaan. Dat viel niet goed, dus ik dacht: laat 
maar even. Ik hoorde hem bellen met een collega, maar zijn eigen onderzoekje leverde niks 
op. Een paar uur later kreeg hij telefoon, ik kon het niet volgen, want hij had zijn deur dicht.’ 

 

 

‘Hij ging harder praten, maar ik verstond het niet. Aan de manier waarop hij klonk, hoorde ik 
dat het geen gezellig gesprek was. Het eindige met een knal op tafel. Ik schrok van zo veel 
agressie, die kant zag ik zelden. Ik liep zijn werkkamer in, hij zei ‘even niet’ en ik werd 
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weggebonjourd. Ik bleef vragen wat er was; wat kon er zo erg zijn? Hij hoestte niet, was niet 
verkouden, dus waarom die overdreven reactie?’ 

‘Zijn telefoon ging weer, hij deed een handgebaar van ‘wegwezen’ mijn kant op en nam op. Ik 
deed de deur dicht en bleef natuurlijk luisteren. ‘Je moet nu stoppen met bellen!’ hoorde ik 
hem zacht zeggen. ‘Nee, ze weet niks.’ Ik deed de deur open en vroeg erdoorheen: wat weet ik 
niet? ‘Verdomme, Iris, ga weg!’ beet hij me toe. En in de telefoon: ik bel jou zo terug. Dit klopte 
niet, alles voelde verkeerd, hoewel ik het nog steeds niet kon plaatsen. Waarschijnlijk kwam 
het door zijn woede dat hij het eruit gooide: het was Marisa, zijn ex.’ 

‘Ik wist dat hij een zwak voor haar had en dat ze elkaar soms ‘vriendschappelijk’ zagen. 
Onnozel constateerde ik: als jij gewoon afstand hebt gehouden, dan kan er toch niks zijn? 
Terwijl ik het zei, viel bij mij het kwartje. Anders had ik het drie seconden later geweten door 
de woede-uitbarsting van Bram: ‘Ik ben met haar naar bed geweest!’ Ik stond aan de grond 
genageld. Hij schrok zelf van wat hij eruit gooide. ‘Luister, dit stelde echt niks voor…’ kwam 
hij me op me af. Ik wist voldoende en wilde alleen maar weg. Ik heb diezelfde dag mijn spullen 
bij elkaar gezocht en ben vertrokken om nooit meer terug te komen. Ik snap het niet, ik dacht 
dat we hetzelfde in onze relatie stonden. Nog steeds ben ik boos en heel verdrietig. Het 
hoofdstuk Bram is gesloten en mijn vertrouwen is voorgoed beschadigd.’ Bron: Flair, 26 
januari 2021.  

 

Zo ervaren mensen uit de armste wijk van Nederland de 
lockdown: ‘het vriest binnen’ 

Bewoners van Moerwijk, de armste wijk van Nederland, zitten thuis met drie truien aan de 
lockdown en avondklok uit. De coronacrisis is voor veel Nederlanders lastig, maar voor deze 
Hagenaars waarschijnlijk nóg meer.  

 

 
Conny Ligtvoet met haar hond Lotje. De warmte binnen vliegt door het enkel glas zo naar 
buiten: gevolg torenhoge energierekeningen. © Frank Jansen 
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Hun gehorige portiekflats zijn slecht geïsoleerd en sommige flats hebben zelfs nog enkel glas. 
De energierekening is torenhoog, want de warmte vliegt de deur uit. ‘Als het buiten vriest, 
vriest het binnen ook.’ En wie pech heeft hoort de buren schreeuwen of snurken.  Bron: De 
Stentor, 26 januari 2021.  

Grote uitbraak besmettelijke Zuid-Afrikaanse variant in 
Oostende 
  

Oostende kent op dit moment een grote uitbraak van de Zuid-Afrikaanse variant. 
Burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) bevestigt dat er vandaag op zijn minst vijftien 
nieuwe stalen zijn ontdekt. Een lokale veiligheidscel komt op dit moment samen in een 
spoedoverleg. 
 

De eerste besmetting met de Zuid-Afrikaanse variant van het coronavirus werd al gevonden 
in Oostende, maar de mutant heeft zich sindsdien weten te verspreiden in de kustplaats, zo 
schrijft Het Nieuwsblad. Op dit moment kent Oostende een grote uitbraak van de Zuid-
Afrikaanse variant. Dat bevestigt burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) aan de krant. 

Op de afdeling geriatrie van het Sint-Jan-ziekenhuis werden zaterdag veertien coronatesten 
ontdekt met de nieuwe variant. En ook in woon-zorgcentrum A. Lacourt is er een positieve 
test ontdekt. Al is de kans groot dat er daar nog veel meer gevaarlijke mutanten circuleren: 
tweeëntwintig  andere bewoners op dezelfde afdeling zijn ook besmet, maar hun coronatesten 
moeten nog in detail onderzocht worden. 

‘Die Zuid-Afrikaanse variant moeten we echt buiten houden’, zegt de Belgische topviroloog 
Marc Van Ranst. En tot gisteren leek dat ook redelijk te lukken. Er waren er nog maar acht 
stalen met de Zuid-Afrikaanse variant vastgesteld. Vandaag stijgen die cijfers fors. De eerste 
grootschalige uitbraak in Oostende baart Van Ranst dan ook grote zorgen. Want experts 
waarschuwden eerder al dat de mutant van het coronavirus veel besmettelijker is en daardoor 
ook op korte tijd heel veel slachtoffers kan maken. 

Op dit moment komt een lokale veiligheidscel in Oostende bijeen om de situatie onder de loep 
te nemen. Burgemeester Tommelein maakt zich wel sterk dat de coronasituatie in Oostende 
onder controle blijft. Al erkent hij ook dat de uitbraken in zorgvoorzieningen bijkomende 
maatregelen vergen. Naast de uitbraak van de Zuid-Afrikaanse variant in het ziekenhuis en 
in het woon-zorgcentrum, kent ook een Oostends revalidatiecentrum een uitbraak. Daar 
moeten de coronatesten nog verder geanalyseerd worden, maar Tommelein vermoedt dat het 
ook daar om de Zuid-Afrikaanse variant gaat. Het centrum is per direct in lockdown geplaatst. 
Bron: De Telegraaf, 26 januari 2021.  

Wanhoop? Niet nodig: er is óók goed vaccinnieuws 

 
Zeker, ons vaccinprogramma loopt ver achter en met AstraZeneca gaat veel mis. Maar er is 
óók goed nieuws over de coronavaccins. Heel goed nieuws zelfs. Drie redenen waarom er 
steeds meer licht aan het einde van de tunnel is. Er komen nog altijd veel goede vaccins deze 
kant op. Met de leveringsvertragingen van farmaceuten AstraZeneca en - in mindere mate - 
Pfizer lijkt het bijna alsof we niemand meer kunnen inenten de komende maanden. Niets is 
minder waar: zelfs als het aantal vaccins van AstraZeneca daadwerkelijk fors lager uitpakt, 
kunnen we dit voorjaar stevig doorpakken. Bron: AD, 27 januari 2021.   
 



120 

 

 
De eerste prik/vaccinatie met het coronavaccin voor een verpleeghuisbewoner van de 
Zilverlinde van Humanitas in Rotterdam- Overschie. © Frank de Roo 
 

 

 

 

Corona veroorzaakt geboortegolfje: twee keer zoveel baby’s in 
Haaksbergen en Eibergen 

Coronababy’s, ze bestaan. De eerste lockdown veroorzaakte een geboortegolfje. De komende 
weken worden in Eibergen en Haaksbergen en omgeving twee keer zoveel baby’s geboren als 
normaal in januari en februari.  
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Rune Bollen werd eigenlijk pas vandaag verwacht. Maar zoals dat gaat met baby’s, ze houden 
zich meestal niet aan de uitgerekende datum om ter wereld te komen. Dus kwam Rune twintig 
dagen eerder. Haar ouders, Mieke Aalbers en Rob Bollen uit Eibergen bevestigen het lachend, 
Rune is inderdaad een coronababy. Kersverse moeder Mieke: ‘We hadden al een kinderwens, 
maar wilden eigenlijk afgelopen zomer eerst nog festivals en feesten bezoeken. Toen kwam 
corona en ja, toen was er eigenlijk geen reden meer om onze kinderwens uit te stellen.’ Bron: 
Tubantia, 26 januari 2021.   

Heel Oost-Nederland haalt opgelucht adem, op één gemeente 
na  

De landelijke daling van het aantal coronabesmettingen zien we vandaag ook terug in Oost-
Nederland. In de hele regio noteren we minder nieuwe positieve tests vergeleken met gisteren. 
Op de coronakaart krijgt nog slechts één gemeente de zorgelijke donkerrode kleur: 
Zwartewaterland.  

In het hele land zijn er vandaag 3997 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Voor het eerst 
sinds 24 november blijft dit aantal onder de 4000. Dat is twee maanden en twee dagen 
geleden. Gisteren kwam het aantal besmettingen met 4129 nog net boven die grens van 4000 
uit. 

In Oost-Nederland zien we de daling dus ook. In de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 
zijn er vandaag 130 nieuwe besmettingen geconstateerd, 43 minder dan gisteren. In IJsselland 
daalt het aantal positieve tests naar 105, dat zijn er 16 minder dan gisteren. In Flevoland 
worden er 67 nieuwe besmettingen gemeld, een daling van 6.  

Als we kijken naar het aantal besmettingen per 100.000 inwoners zien we op de coronakaart 
slechts één donkerrode gemeente. Dit is de slechtste kleur die je kunt hebben. In dit geval 
gaat het om de gemeente Zwartewaterland met 57,3 positieve tests per 100.000 inwoners. 
Gisteren kleurden Staphorst en Nijkerk donkerrood, maar nu niet meer.  

Drie gemeenten krijgen de grijze kleur vanwege het geringe aantal besmettingen. Dit gaat om 
Ermelo, Steenwijkerland en Zutphen. In Ermelo gaat het om 3,7 besmettingen per 100.000 
inwoners, in Steenwijkerland om 2,3 en in Zutphen om 2,1. De gemeenten Dronten en Heerde 
zijn de grijze kleur die ze gisteren kregen vandaag weer kwijtgeraakt.  

Landelijk gezien werden in Amsterdam de meeste nieuwe positieve tests gemeld in de 
afgelopen 24 uur. In de hoofdstad kwamen 198 besmettingen aan het licht. Den Haag telde 
95 nieuwe coronagevallen en Zaanstad 85. In Rotterdam testten 79 inwoners positief en in 
Eindhoven 76. Sinds het begin van de uitbraak in Nederland zijn bijna 957.000 mensen 
positief getest op het coronavirus.  

Na twee dagen van stijgingen is het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen 
het afgelopen etmaal iets gedaald. Ziekenhuizen behandelen momenteel 2375 mensen 
vanwege corona. Dat zijn er 5 minder dan maandag. Het aantal coronapatiënten op de 
intensive cares nam de afgelopen 24 uur met 10 toe tot 670. Het aantal coronapatiënten op 
de ic’s schommelt al weken tussen de 650 en de 700. 

Op dinsdag maakt het RIVM ook altijd de weekcijfers bekend. Afgelopen week heeft het RIVM 
35.635 positieve testresultaten geregistreerd. Dat is een daling van 8 procent, het laagste 
percentage in weken. Vorige week lag dat totale aantal nog op 38.776. Op basis van modellen 
schat het RIVM dat ruim een derde van de mensen die afgelopen week besmet raakten de 
Britse variant heeft opgelopen. 
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Als we kijken naar de weekcijfers in Oost-Nederland dan is Staphorst de negatieve uitschieter. 
Tussen 20 en 26 januari ging het in Staphorst om 507,4 besmettingen per 100.000 inwoners. 
In absolute aantallen zijn dit 87 nieuwe geregistreerde besmettingen. Vorige week dinsdag 
was Staphorst in de weekcijfers van Oost-Nederland ook al koploper. Toen was de situatie met 
874,9 tests per 100.000 inwoners echter nog iets slechter dan nu.  Bron: De Stentor, 26 
januari 2021.   
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Vaccins AstraZeneca vanuit de EU naar Verenigd Koninkrijk 
verstuurd 

 BRUSSEL - Het contract dat de EU sloot met AstraZeneca moet openbaar worden gemaakt. 
Dat heeft de Europese Commissie de farmaceut voorgesteld nu de ruzie over de levering van 
vaccins volledig is ontspoord en de EU vreest de zwarte piet toegespeeld te krijgen omdat het 
juridisch zwak zou staan tegenover de farmareus. 

Volgens het dagelijks bestuur heeft AstraZeneca topman Pascal Soriot vertrouwelijke 
informatie op tafel gegooid door in een interview met enkele Europese kranten uit de school 
te klappen over het geheime contract tussen zijn bedrijf en de EU. Volgens Soriot heeft 
AstraZeneca helemaal geen leveringsplicht aan de Unie, maar is er slechts afgesproken dat de 
farmaceut ’zijn uiterste best’ zal doen om op tijd te leveren. Een inspanningsverplichting dus, 
geen resultaatverplichting. 

Afgelopen vrijdag maakte AstraZeneca als donderslag bij heldere hemel bekend in het eerste 
kwartaal tot 60 procent minder doses te leveren dan is afgesproken. Volgens Eurocommissaris 
Kyriakides (Volksgezondheid) is er niks van waar wat Soriot claimt. ‘Het is noch correct, noch 
acceptabel’, aldus de Cypriotische over de claim dat AstraZeneca niet hoeft te leveren vanwege 
problemen in een Belgische fabriek. 

In het contract zijn volgens EU-bronnen vier fabrieken opgenomen zonder dat er sprake is 
van een hiërarchie waar wat geproduceerd moet worden. Er zijn fabrieken in België, Duitsland 
en twee in het Verenigd Koninkrijk. De Commissie redeneert dat als er problemen zijn op een 
plek (België) dat door het geheel moet worden opgevangen. Maar voor de Britse levering 
hebben de problemen op het Europese vasteland geen gevolgen. 

Wat ook steekt is dat er (waarschijnlijk) vaccins vanuit de EU naar het Verenigd Koninkrijk 
zijn verstuurd, waar al met het AstraZeneca-vaccin wordt gewerkt. Vrijdag wordt het middel 
waarschijnlijk door EU-medicijnwaakhond EMA goedgekeurd, waarna het onmiddellijk op de 
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Europese markt kan. De bedoeling was dat er in aanloop naar goedkeuring een strategische 
voorraad van tientallen miljoenen vaccins zou zijn opgebouwd. 

De Commissie wil precies weten wat er is uitgevoerd en eist transparantie van AstraZeneca. 
Zelfs douanegegevens worden nu bestudeerd. ‘Reken maar dat we er achter komen’, zegt een 
EU-bron dreigend. 

De EU sloot drie maanden later dan de UK een contract met AstraZeneca, waardoor het bedrijf 
redeneert dat de Britten nu voorgaan. Volgens Kyriakides is er helemaal geen 
prioriteitsclausule. ‘Wie het eerst komt, wie het eerst maalt werkt misschien bij de slager op 
de hoek’, sneert de Eurocommissaris. Ze benadrukt dat AstraZeneca een ’inconsistent’ verhaal 
houdt. ‘Ze vertellen verschillende verhalen over wat nu precies het probleem is. Wij willen 
horen hoe ze dit op gaan lossen.’ 

Woensdagavond spraken de partijen weer met elkaar via een videoconferentie, terwijl 
AstraZeneca eerder op de dag nog had laten weten een nieuw overleg aan zich voorbij te laten 
gaan. De EU bleef bij haar eis om meer vaccins. ‘Er zijn geen gescheiden productielijnen. In 
het contract staan ook de fabrieken in het VK omschreven. Dat moet duidelijk zijn’, aldus een 
hoge EU-bron. De gesprekken woensdagavond waren volgens Kyriakides ’constructief van 
toon’, maar er is nog geen zicht op een oplossing. Bron: De Telegraaf, 27 januari 2021. 
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Burgemeester Henk Lambooij maandagochtend bij Basisschool met de Bijbel De Akker in 
Putten, waar hij de 12-jarige Janneke van de Kolk ontmoette. In een brief, als opdracht voor 
school, riep zij iedereen op zich aan de coronaregels te houden. Foto: © Ruben Schipper  
 
 

 

Oproep van Janneke (12) uit Putten ontroert burgemeester en 
Tweede Kamer 

Met haar brief aan burgemeester Henk Lambooij van Putten heeft Janneke van de Kolk (12) 
diepe indruk gemaakt. De scholier van Basisschool met de Bijbel De Akker zit al bijna elf 
maanden in quarantaine en deed een pleidooi om anders met corona om te gaan. Lambooij, 
maar ook landelijke politici, scharen zich achter Janneke.   

De scholier uit groep 8 zit al bijna een jaar in quarantaine, omdat haar moeder een donorlever 
heeft en bij een coronabesmetting een hoger risico voor haar gezondheid loopt. Daardoor is 
Janneke al bijna een jaar aangewezen op thuisonderwijs. 

Net als haar klasgenoten kreeg Janneke van haar meester Roel Verloop onlangs de opdracht 
een formele brief te schrijven. Ze mocht zelf een onderwerp kiezen en in haar geval werd dat 
een brief aan burgemeester Henk Lambooij van Putten. Bron: De Stentor, 26 januari 2021. 
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De leeuwen in Artis moeten vanwege de coronacrisis vertrekken. Ze gaan naar een dierentuin 
in Zuid-Frankrijk. Bron: RTL nieuws, 28 januari 2021.  
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Saskia Mulder trouwde nooit; ze woonde een tijd lang met haar moeder in de Korendijkstraat 
op Scheveningen.  
 
 

Twee keer werd de hartoperatie van Saskia (66) afgezegd door 
tekort aan ic-bedden 

Ze was een bekend gezicht op Scheveningen. Als er iets moest gebeuren, vroegen ze haar. 
Iedereen kon op Saskia rekenen. Maar toen het nodig was, was er geen bed voor haar. Dit 
keer in de rubriek Van wieg tot graf het levensverhaal van Saskia Mulder (22 september 1954 
- 20 november 2020). 

Saskia trok zich het lot aan van gewone mensen. Als politica vocht ze voor de belangen van 
Haagse ouders en kinderen tegen instituten als Bureau Jeugdzorg of het ministerie van 
Onderwijs. Het bevlogen PvdA-raadslid ontving ouders die soms in het geheim met haar 
moesten afspreken, omdat ze bang waren voor de consequenties voor hun kind als duidelijk 
zou worden dat ze met het verhaal naar buiten kwamen. Met Saskia aan hun zijde hadden ze 
kans van slagen, alhoewel het Saskia zelf weleens frustreerde hoe log en onmenselijk 
instanties bleven. Bron: AD, 18 januari 2021. 

Het oud-PvdA-raadslid Saskia Mulder is overleden op 66-jarige leeftijd. De Partij van de Arbeid 
is bedroefd over haar heengaan en wij spreken ons medeleven uit richting alle nabestaanden. 
Saskia is tussen 2006 en 2014 een gewaardeerd raadslid geweest, de PvdA is erkentelijk voor 
alles wat zij heeft betekend voor de stad, met name op de gebieden van zorg en onderwijs. 
Bron: Den HaagPvdA.nl. 
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Nieuw-Zeeland heeft beste corona-aanpak ter wereld, 
Nederland op 75e plaats 

 

 
Nieuw Zeeland @ RTL Nieuws 

Nieuw-Zeeland heeft wereldwijd de beste corona-aanpak, blijkt uit een Australische studie. 
Er is nauwelijks corona in Nieuw-Zeeland. Nieuw-Zeeland is een van de weinige westerse 
landen waar het coronavirus mogelijk volledig uitgeroeid kan worden. Het sterftecijfer is er 
ongekend laag en slechts 1460 mensen raakten besmet.  

Al bijna een week is het aantal nieuwe coronapatiënten per dag in Nieuw-Zeeland op één hand 
te tellen. Vandaag werden vijf nieuwe besmettingen gemeld, terwijl een recordaantal van 
6.700 mensen was getest. 

Er zijn tot nu toe achttien Nieuw-Zeelanders aan de gevolgen van het coronavirus overleden 
en zeven patiënten liggen in het ziekenhuis. Slechts één iemand ligt op de intensive care. 

De belangrijkste reden voor het ongekende lage sterftecijfer is de vroege en harde aanpak van 
Ardern. ‘In Italië begon het ook met enkele besmettingen’, vertelde de premier een maand 
geleden. ‘Wij hebben nu nog een kans om dit virus in te dammen.’ 

Binnen 48 uur ging Nieuw-Zeeland eind maart voor een periode van vier weken volledig ; op 
slot’. De landsgrenzen waren eerder die maand al gesloten. 

Nieuw-Zeelanders die huiswaarts keerden, moesten verplicht twee weken in isolatie. Eerst 
was dat nog op eigen verantwoordelijkheid, later moest men in verplichte quarantaine in een 
hotel. Onder toeziend oog van een politieagent. 

De succesvolle bestrijding van het virus is niet alleen aan de aanpak van Ardern te danken. 
Er zijn een aantal geografische factoren die meespelen. Omdat Nieuw-Zeeland een eiland is, 
konden de landsgrenzen eenvoudig afgesloten worden. Ook zijn er door de afgelegen ligging in 
de Grote Oceaan weinig overstappende vliegtuigpassagiers, wat het risico op verspreiding 
verkleint. 
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Omdat het land buiten de stedelijke gebieden zeer dunbevolkt is, verspreidt het virus zich 
minder snel. Ter vergelijking: de vijf miljoen inwoners wonen op een oppervlakte dat meer dan 
zeven keer groter is dan Nederland. 

De premier vraagt Nieuw-Zeelanders een dagboek bij te houden: wie zien ze op een dag? Zo 
kan een nieuwe uitbraak in de kiem worden gesmoord, 

Vanaf volgende week worden de maatregelen binnen Nieuw-Zeeland iets versoepeld. Maar de 
landsgrenzen blijven in afwachting van een vaccin voorlopig gesloten. Tegen Nieuw-Zeelandse 
media zei de premier dat toeristen daardoor mogelijk nog twaalf tot achttien maanden 
wegblijven. 

Nederland staat op de 75ste plaats, één plaats boven Rusland. In Mexico blijkt het aantal 
coronadoden veel hoger dan eerst werd gemeld. Bron: RTL nieuws, 28 januari 2021. 

 

Noorwegen sluit grenzen voor niet-inwoners 

Noorwegen sluit vanaf vrijdag middernacht zijn grenzen, behalve voor essentiële reizigers. Dat 
heeft premier Erna Solberg bekendgemaakt. 

‘In de praktijk zal de grens dicht zijn voor iedereen die niet in Noorwegen woont’, zei de 
premier. Alleen medisch personeel uit sommige landen mag het land nog in. De meeste 
arbeidsmigranten zijn voorlopig niet welkom. De inreisbeperkingen worden over twee weken 
opnieuw bekeken. 

Noorwegen kondigde zaterdag een lockdown aan voor de hoofdstad Oslo en de regio 
daaromheen na een uitbraak van de Britse variant van het coronavirus in een bejaardenhuis 
ten zuiden van Oslo. Zweden sloot een dag later de grens voor bezoekers uit Noorwegen. 

Het aantal nieuwe besmettingen in Noorwegen is overigens aan het dalen, zei de premier. 
Bron: RTL nieuws, 28 januari 2021. 

 

Britse coronavariant vastgesteld in zeventig landen 

De Britse variant van het coronavirus is inmiddels vastgesteld in zeker zeventig landen, meldt 
de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Dat zijn er tien meer dan een week geleden. 

De Zuid-Afrikaanse variant van het virus is inmiddels in zeker 31 landen in de wereld 

opgedoken, acht meer dan een week geleden. De Braziliaanse variant is gemeld in acht landen, 

zes meer dan bij de vorige update. 

In onder meer Nederland wordt ervan uitgegaan dat de meer besmettelijke Britse variant over 
een paar weken de helft van het aantal nieuwe besmettingsgevallen behelst. Ook de Zuid-
Afrikaanse versie is inmiddels aangetroffen in Nederland: in Gorinchem zijn zeker achttien 
mensen besmet met die mutatie. Bron: RTL nieuws, 28 januari 2021. 
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De druk neemt af in de ziekenhuizen 
 
In de ziekenhuizen neemt de druk ook iets verder af, voor de derde dag op rij. In totaal zijn 
nu 2239 patiënten met Covid-19 opgenomen, 58 minder dan gisteren, meldt het Landelijk 
Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat is het laagste aantal in ruim een maand. 
Van de opgenomen patiënten met Covid-19 zijn er 644 dusdanig ziek dat ze op de intensive 
care liggen, 5 minder dan dinsdag. Op verpleegafdelingen nam het aantal coronapatiënten het 
afgelopen etmaal met 53 af tot 1595.  

‘Het gemiddeld aantal opnames is in de afgelopen week vrij stabiel geweest'', aldus het 
centrum in reactie. ,,We verwachten dat deze trend doorzet, met een lichte daling voor de 
bezetting op de IC en in de kliniek.''  

Tegelijkertijd blijft de opmars van de Britse variant van het virus onzekerheid opleveren. Die 
is een stuk besmettelijker is dan eerdere vormen. ,,Hierdoor kan het aantal besmettingen en 
de instroom op de ic en in de kliniek snel toenemen.'' 

Het afgelopen etmaal zijn er 4740 nieuwe coronameldingen geregistreerd. Dat is onder het 
gemiddelde van de afgelopen week, meldt het RIVM. In de afgelopen zeven dagen zijn 33.695 
nieuwe gevallen gemeld. Dat komt neer op 4814 per etmaal. Dat gemiddelde daalt al geruime 
tijd. 

Vorige week donderdag kwamen er ruim 5800 gevallen bij, tegen bijna 5600 de dag ervoor. 
Nog een week eerder waren er ruim 6100 gevallen op woensdag en 6500 op donderdag. En de 
week daar weer voor steeg het aantal positieve tests van iets meer dan 7100 op woensdag 
naar bijna 9700 een dag later. 
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Fabrikanten van coronavaccins in de Europese Unie moeten voortaan toestemming vragen 
om vaccins te exporteren naar landen buiten de EU, als het aan de Europese Commissie ligt. 
De commissie werkt volgens EU-bronnen aan een plan om dat in het vervolg te verplichten.  

Een vaccinmaker zou de autoriteiten van het EU-land waar het bedrijf is gevestigd moeten 
melden wat het wil uitvoeren en waarnaartoe. Die geeft dan toestemming of weigert. Ook de 
commissie wil meekijken. 

De commissie is volgens de ingewijden vooralsnog niet van plan om de uitvoer stil te leggen. 
 
Het coronavaccin van AstraZeneca moet alleen worden toegediend aan mensen onder de 65. 
Met dat advies komt het vaccinatiecomité STIKO van het Duitse Robert Koch Instituut, de 
tegenhanger van het Nederlandse RIVM. Er zou te weinig informatie zijn om goed te 
beoordelen hoe effectief het middel precies is bij ouderen. 
Het vaccin wordt nog beoordeeld door de toezichthouder van de EU. Het Europees 
Geneesmiddelenbureau (EMA) brengt daar waarschijnlijk morgen een advies over uit.  

In het schema zoals dat nu gemaakt is voor het Nederlandse vaccinatieprogramma, zijn de 
AstraZeneca-vaccins voornamelijk bestemd voor mensen tussen 18 en 60 jaar. 
Voor ouderen worden de vaccins van Moderna en Pfizer-BioNTech gereserveerd. Bron: De 
Stentor, 28 januari 2021.   
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Brief aan Rutte 

Vandaag wordt een brief bezorgd bij Mark Rutte, ondertekend door meer dan honderd 
schrijvers. De schrijvers, onder wie veel prominente, vragen de premier de boekhandels per 
direct aan te merken als essentieel. De winkels zouden dan open kunnen met een afhaalloket. 

Ondertekenaars van de brief, die vandaag via sociale media werd gedeeld, zijn onder meer 
Herman Koch, Saskia Noort, Ronald Giphart, Arthur Japin, Jan Siebelink en Annejet van der 
Zijl. Ook veel schrijvers van jeugdboeken, zoals Joke van Leeuwen en Ted van Lieshout, 
hebben zich bij de oproep aangesloten.  

‘In een rechtsstaat die vrijheid, overleg en redelijkheid nastreeft vervullen boekhandels niet 
alleen een commerciële, maar ook een democratische functie’, schrijven de ondertekenaars. 
‘In tijden van polarisering, complotdenken en filterbubbels zijn ze noodzakelijker dan ooit.’ 

De Nederlandse auteurs pleiten voor een model waar boeken op afspraak mogen worden 
opgehaald bij winkels. Nu mogen boekwinkels wel bezorgen, maar de schrijvers wijzen erop 
dat dit geenszins een verdienmodel is voor de al zwaar getroffen winkels. Bron: De Stentor, 28 
januari 2021. 

Levering vaccin UK 

De Britse regering wil dat de levering van vaccins voor eigen burgers niet wordt verstoord. 
Daarmee reageerde minister van Kabinetszaken Michael Gove bij de BBC op 
de vaccinruzie tussen de EU en de in Cambridge gevestigde farmaceut AstraZeneca. 

De EU en AstraZeneca liggen met elkaar overhoop omdat het bedrijf minder vaccins levert dan 
verwacht. Dat zou te maken hebben met problemen bij een Belgisch bedrijf dat het vaccin 
voor AstraZeneca maakt. De productie van het vaccin in het Verenigd Koninkrijk verloopt wel 
goed. Brussel wil daarom dat het bedrijf desnoods vaccins vanuit Britse fabrieken naar het 
Europese vasteland stuurt. 

Gove voelt daar niets voor, als dat betekent dat zijn land minder doses krijgt. Volgens hem is 
het cruciaal dat wordt vasthouden aan de planning waar afspraken over gemaakt zijn. ‘Maar 
daarnaast weet ik zeker dat we allemaal al het mogelijke willen doen om te zorgen dat zoveel 
mogelijk mensen worden gevaccineerd in de landen die we als vrienden en buren zien’, 
benadrukte de politicus tegen de Britse nieuwszender. 

Het Verenigd Koninkrijk is in Europa de koploper op vaccinatiegebied. In het voormalige EU-
land hebben inmiddels ruim 7 miljoen mensen een eerste prik gekregen. Bron: De Stentor, 28 
januari 2021. 
 
 

Pfizer en BioNTech 
 
 
Pfizer en BioNTech zeggen dat hun vaccin ook werkt tegen de Britse en Zuid-Afrikaanse 
coronavarianten. Kleine verschillen die zijn waargenomen tijdens onderzoek hebben 
waarschijnlijk niet tot gevolg dat het vaccin veel minder effectief is, melden de bedrijven in 
een gezamenlijke verklaring. 
 
Het vaccin wordt sinds vorige maand gebruikt in de EU. Daar bestaat grote bezorgdheid over 
de nieuwe coronavarianten, die worden gezien als besmettelijker. Pfizer en BioNTech zeggen 
dat geen nieuw vaccin nodig is om nieuwe varianten te bestrijden. 
 
De bedrijven benadrukken dat ze in de gaten blijven houden hoe effectief het coronavaccin in 
de praktijk is. Ze zeggen in actie te zullen komen als dat nodig is. 
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De kritiek op de vaccinatiestrategie van het kabinet klinkt steeds luider. Huisartsen en 
zorgcentra vrezen dat het nog maanden kan duren voordat alle verpleeghuisbewoners zijn 
gevaccineerd. We spraken met verslaggever Annemieke van Dongen: ‘De regels lijken zo te zijn 
dat niet alle bewoners tegelijk gevaccineerd mogen worden.’ Bron: De Stentor, 28 januari 
2021. 
 
 

Vaccin AstraZeneca dreigt uit te draaien op fiasco: hoe nu 
verder met ‘onze’ vaccins? 

Het coronavaccin van AstraZeneca leek het beste paard van stal te worden, maar dreigt uit te 
lopen op een fiasco. Vrijdag beslist het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) over het 
in Oxford ontwikkelde vaccin; de verwachtingen zijn inmiddels fors naar beneden bijgesteld. 

De Zweeds-Britse farmaceut ligt in de clinch met de Europese Unie, kampt met 
productievertragingen en moet zich verweren tegen beschuldigingen dat het vaccin voor 
senioren nauwelijks effectief is. Kortom, het zijn turbulente dagen voor AstraZeneca. Toch 
komt de onrust niet bepaald onverwacht, zo blijkt uit gesprekken die deze site met 
betrokkenen voerde. Het rommelt al langer bij de farmagigant, waar Nederland in totaal zo’n 
11,7 miljoen vaccins heeft besteld. Bron: AD, 28 januari 2021.   

 

Russisch vaccin lijkt veilig en efffectief, schrijft The Lancet  

Het Russische Spoetnik V-vaccin is voor 91,6 procent effectief. Dat suggereert een artikel in 
het Britse medisch tijdschrift The Lancet op basis van voorlopige resultaten van de vaccinatie 
van 20.000 vooral witte testpersonen. Daar zaten ook 2144 ouderen bij. Driekwart kreeg het 
vaccin toegediend, de rest een placebo. 
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Er kwamen geen ernstige bijwerkingen aan het licht. Voor een optimale injectie zijn twee 
injecties binnen 21 dagen nodig. In de tussenliggende periode raakte 0,1 procent van de 
gevaccineerden besmet en 1,3 procent van de testpersonen die het placebo ontvingen. 

 

 

De Russische claim dat het vaccin effectief is, werd vorig jaar in de westerse wereld met 
scepsis ontvangen. Het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) wil het middel pas 
beoordelen en eventueel goedkeuren als de volledige resultaten van alle testfasen bekend zijn. 

Vaccins van Pfizer/BioNTech, AstraZeneca en Moderna zijn door het EMA al goedgekeurd voor 
toelating tot de Europese markt. Farmaceut Janssen liet vorige week weten dat het zo snel 
mogelijk een aanvraag zal indienen. 

Rusland keurde het Spoetnik V-vaccin in augustus al goed, vertrouwend op resultaten van 
eerdere testfases. In eerste instantie werden gezondheidswerkers ingeënt, sinds januari is het 
voor de hele bevolking beschikbaar. Bron: NOS, 2 februari 2021.    

PVV, VVD en D66 willen ook dat serieus wordt gekeken naar de inzet van een Russisch vaccin 
tegen corona. Uit testuitslagen blijkt dat het voor 91,6 procent effectief is. Daarmee werkt het 
vaccin net zo goed als dat van BioNTech/Pfizer en Moderna, en veel beter dan de vaccins van 
AstraZeneca en Janssen.  

Geert Wilders (PVV): ‘Heeft de premier al met Poetin gebeld, om het Sputnik-vaccin te krijgen?’ 
En Klaas Dijkhoff (VVD): ‘Liever het Sputnik-vaccin dan aan de beademing, als de EMA dit 
vaccin goedkeurt natuurlijk.’ De premier gaf in reactie aan: ‘Als het helpt, bel ik iedereen. Ook 
Vladimir Poetin. Maar markttoegang regelt het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). 
Vanwege het vertrouwen moeten we niet afwijken van die normale weg.’ Bron: AD, 4 februari 
2021. 
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Drie weken tussen de vaccinaties 

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) heeft een strenger standpunt ingenomen over 
de tijd die mag verstrijken tussen de eerste en tweede prik met het coronavaccin van 
Pfizer/BioNTech. In de bijgewerkte versie van de bijsluiter wordt nu expliciet aangeraden de 
tweede dosis na drie weken toe te dienen. Nederland en diverse andere landen hebben onlangs 
juist besloten het interval tussen de twee injecties op te rekken tot zes weken. 

In de eerdere versie stond dat 'tenminste 21 dagen' moeten zitten tussen de twee injecties die 
nodig zijn voor een adequate bescherming tegen Covid-19. Nu staat er heel duidelijk '3 weken'. 
Ook de fabrikant zelf raadt een interval van 3 weken aan. 

Door meer tijd te laten tussen de twee prikken, kunnen in dezelfde tijd meer mensen een 
eerste keer worden ingeënt. In Nederland stelden het Outbreak Management Team (OMT) en 
de Gezondheidsraad in een gezamenlijk advies dat zij zich 'kunnen voorstellen dat het 
uitstellen van de tweede vaccinatie met maximaal drie weken voordeel kan opleveren'. 

Het oprekken van de termijn tot zes weken zou volgens voorstanders verantwoord zijn, omdat 
deelnemers van het klinisch onderzoek hun tweede dosis 19 tot 42 dagen na de eerste kregen. 
Daar plaatst EMA nu een belangrijke kanttekening bij: 93,1 procent van de proefpersonen 
kreeg de tweede prik 19 tot 23 dagen na de eerste. Slechts een kleine minderheid kreeg de 
prik later.  

Ongeveer 200.000 Nederlanders zijn tot nu toe ingeënt. De teller op het coronadashboard 
steeg vandaag naar 203.450 toegediende vaccins. Het overzicht maakt niet duidelijk hoeveel 
mensen inmiddels twee keer gevaccineerd zijn en voorlopig dus beschermd zijn tegen het 
coronavirus, en hoeveel mensen alleen nog de eerste prik hebben gekregen. 

Het aantal toegediende vaccins ligt ruim 18.000 hoger dan gisteren. De meeste vaccins 
(140.205) zijn toegediend door de GGD'en. Dat is 11.894 meer dan een dag eerder. 
Ziekenhuizen hebben inmiddels 46.416 prikken gezet, 6200 meer dan gisteren. Bron: De 
Stentor, 28 januari 2021. 
 

 

Ook Moderna levert ook minder vaccins 

Farmaceut Moderna kan in de eerste week van februari niet het afgesproken aantal 
coronavaccins leveren. Nederland zou 48.000 doses ontvangen, maar dat aantal komt 
ongeveer een vijfde lager te liggen. Dat zegt een woordvoerder van het ministerie van 
Volksgezondheid. 
Net als eerder bij concurrent Pfizer gaat het om een tijdelijke dip waarvan de oorzaak ligt in 
de aanpassing van een fabriek, waardoor die uiteindelijk op grotere schaal kan gaan 
produceren. Daardoor krijgen ook de andere EU-landen bij de volgende levering minder doses 
dan eerder was beloofd. 

De tegenvaller is wel van een heel andere orde van grootte dan bij het vaccin van AstraZeneca. 
Daarvan dacht Nederland in de periode tot en met maart meer dan 4,6 miljoen doses te 
ontvangen. Maar door productieproblemen kan het bedrijf er slechts een miljoen tot anderhalf 
miljoen leveren. 
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Nederland verwacht in de tweede week van februari een eerste, kleine levering vaccins van 
AstraZeneca. Dat meldt zorgminister Hugo de Jonge. Het totale aantal doses dat dit kwartaal 
binnenkomt, ligt 'ergens tussen de miljoen en anderhalf miljoen'. 

Oorspronkelijk was gerekend op ruim 4,5 miljoen doses van het AstraZeneca-vaccin. Maar de 
Brits-Zweedse farmaceut zegt met productieproblemen te kampen en daardoor veel minder te 
kunnen leveren, ook aan de andere EU-landen. ‘Heel erg teleurstellend’, zegt De Jonge. 

Dat het Europese geneesmiddelenbureau EMA het vaccin heeft goedgekeurd is wel 'eindelijk 
weer eens goed nieuws over vaccins', zegt De Jonge. ‘Belangrijk dat we weer een nieuw vaccin 
in het totale assortiment hebben. Groot probleem blijft natuurlijk met hoeveel het dan 
binnenkomt.’  

Het coronavaccin van het Brits-Zweedse bedrijf AstraZeneca en de Universiteit van 
Oxford mag in de Europese Unie verkocht en toegediend worden. Dat heeft de Europese 
Commissie bekendgemaakt, nadat eerder vrijdag het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) 
positief oordeelde over het Covid-19-vaccin. 

‘Het AstraZeneca-vaccin voor Covid-19 is geautoriseerd door de commissie. We werken de klok 
rond om te zorgen dat het vaccin zo snel mogelijk voor de bevolking beschikbaar is’, 
twittert EU-commissaris Stella Kyriakides (Volksgezondheid).  

Het vaccin van AstraZeneca is geschikt om groepsimmuniteit te bereiken, zegt Ton de Boer, 
voorzitter van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Stel dat 70 procent van 
de jongeren dit vaccin krijgt, dan werkt dit middel goed om corona zo veel mogelijk de kop in 
te drukken. 

Jonge, gezonde mensen worden doorgaans zelf niet ernstig ziek door het coronavirus. Van de 
overige twee vaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna is de bescherming hoger. Laat die 
voorbehouden aan ouderen en mensen uit risicogroepen bij wie het coronavirus ernstiger kan 
toeslaan, stelt De Boer. 

Het vaccin van AstraZeneca beschermt voor 60 procent. Dat is een stuk beter dan niets. 
Volgens het CBG moet Nederland 'op meerdere paarden wedden' omdat er heel veel 
vaccindoses nodig zijn. Wetenschappers weten nog niet goed in welke mate het vaccin van 
AstraZeneca bescherming geeft bij ouderen. Dat wordt nog onderzocht.  
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Het dagelijks EU-bestuur heeft het laatste woord over markttoelating in de EU en volgt met 
zijn besluit het zwaarwegende advies van het EMA. Het is na de vaccins van Pfizer/BioNTech 
en Moderna het derde vaccin dat in Europa kan worden ingezet tegen het coronavirus. Bron: 
De Stentor, 29 januari 2021. 

 

Janssen maakt het enige vaccin dat met één prik effectief is: 
'Wij hebben het aangedurfd’ 
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Met één prik beschermd tegen corona, het lukt geen enkele farmaceut, op één na: Janssen 
uit Leiden. Uit vandaag gepubliceerde cijfers blijkt het vaccin gemiddeld genomen 66 procent 
effectief te zijn tegen corona. Hoe een Nederlands idee zomaar eens 
de broodnodige gamechanger zou kunnen zijn in de wereldwijde strijd tegen de 
coronapandemie. 

Het vaccin scoort vooral enorm goed tegen een ernstig ziekteverloop, aldus Janssen. Tijdens 
de vaccinproeven - waaraan 44.000 proefpersonen deelnamen - belandde niemand die het 
vaccin had gekregen wegens corona in het ziekenhuis. Ook kwam niemand te overlijden. Dat 
geldt ook, zo benadrukt de farmaceut, voor proefpersonen die besmet raakten met de Zuid-
Afrikaanse of Braziliaanse mutatie van het virus.  Bron: AD 29 januari 2021.  

De Wereldgezondheidsorganisatie concludeert dat wanneer iemand het coronavaccin van 
Moderna toegediend krijgt de tweede dosis niet per se na drie weken hoeft te worden gegeven. 
De herhaalprik kan tot zes weken na de eerste.  

Zo kunnen, nu de voorraad nog beperkt is, meer mensen een eerste prik krijgen en alvast wat 
bescherming opbouwen tegen het coronavirus. Meerdere landen, waaronder Nederland, 
hadden al aangekondigd om de tweede dosis uit te stellen.  

De WHO stelt dat het beter is om niet langer dan vier weken tussen de eerste en de tweede 
Moderna-prik aan te houden. Maar in 'uitzonderlijke omstandigheden' is het mogelijk om tot 
42 dagen te wachten. Eerder werd dat al over het Pfizer-vaccin gezegd. Bron: AD, 26 januari 
2021. 
 
 

Twentse verpleeghuizen geven restant vaccin aan personeel: 
‘Het is zonde om weg te gooien’  

ENSCHEDE - Verpleeghuizen in Twente houden enkele honderden vaccins over van de 
hoeveelheid die ze voor hun bewoners hebben gekregen. Dat restant geven ze aan 
medewerkers die nog niet zijn geprikt. Bij een verpleeghuis in Enschede konden ook bewoners 
met minder zware zorg al een injectie krijgen. ‘We verspillen niets’, aldus woordvoerster Leonie 
Jellema namens de Twentse instellingen. 

GGD Twente is te spreken over de aanpak van de verpleeghuizen. ‘Het is zonde om vaccin weg 
te gooien’, zegt Annemarie Kok, verantwoordelijk voor de uitvoering van het 
vaccinatieprogramma. Bron: Tubantia, 29 januari 2021.  

Er verdwijnen banen 

Door de coronacrisis verdwijnen er in Nederland in een periode van twee jaar waarschijnlijk 
189.000 banen. Volgens berekeningen van uitkeringsinstantie UWV is vooral 
bij uitzendbureaus (76.000), in de horeca (59.000) en in de industrie (39.000) een grote 
afname van de werkgelegenheid te verwachten. 

Uitgaande van de laatste cijfers het Centraal Planbureau (CPB) in november denkt het UWV 
dat het aantal banen in Nederland dit jaar uitkomt op bijna 10,6 miljoen. Daarmee zou de 
werkgelegenheid terugzakken tot het niveau van 2018. 

Door de steunmaatregelen van de overheid bleef de impact van de crisis op de arbeidsmarkt 
afgelopen jaar nog beperkt. Toch nam het aantal banen in 2020 met 86.000 af. En deze 
ontwikkeling zet zich dit jaar verder door, met nog eens een verlies van 103.000 
arbeidsplaatsen. Bron: De Stentor, 28 januari 2021.  
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Thuiswerken  

Nederlanders willen ook na de coronacrisis meer blijven thuiswerken. Werkenden verwachten 
gemiddeld acht uur per week thuis te werken als de kantoren weer opengaan. Als ze het aantal 
uren zelf zouden mogen kiezen, zou het gemiddeld om negen uur per week gaan, meldt het 
Centraal Planbureau (CPB). 

Volgens het CPB werd er voor de coronacrisis gemiddeld 3,8 uur per week thuisgewerkt. In 
bepaalde sectoren ligt de verwachting om meer thuis te kunnen werken een stuk hoger dan 
in andere vakgebieden. Mensen met een baan bij de overheid of binnen de financiële 
dienstverlening denken vaker thuis te kunnen werken, maar voor bijvoorbeeld de zorg of het 
onderwijs is dit een stuk lastiger. Bron: De Stentor, 28 januari 2021.  

 

Rutte zegt dat tachtig procent thuis werkt, maar niemand kan 
het bewijzen 

Deze week raakten 3600 mensen op hun werk besmet met het coronavirus. Toch verkondigde 
premier Mark Rutte vorige week dat de meeste mensen die thuis kunnen werken dit ook doen; 
tot wel 80 procent. Klopt dit percentage wel? Antwoord krijgen op die vraag blijkt niet 
eenvoudig. 

In de zoektocht naar de bron van Rutte's cijfers, worden we van het kastje naar de muur 
gestuurd. Bron: De Stentor, 29 januari 2021.  

Het thuiswerkbeleid van veel bedrijven zorgt voor steeds minder werkplezier. Onderzoek van 
Moneypenny, Business Universiteit Nyenrode en de Open Universiteit bij organisaties die veel 
thuiswerken tijdens de coronacrisis wijst uit dat mensen steeds meer 'schermmoe' worden. 
Ook de sociale interactie met collega's wordt volop gemist. Volgens professor Pascale Peters 
van Nyenrode zou het gebrek aan verbinding een verklaring kunnen zijn voor het dalende 
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werkgeluk. ‘Sociale interactie draagt bij aan werkplezier. Als mensen zich minder verbonden 
voelen met elkaar kan dat impact hebben op de beleving van werk’, concludeert zij. 

Op dit moment communiceert 32 procent van de respondenten gemiddeld 5 uur of meer per 
dag online. Dit was in de zomer nog 21 procent. Ondanks deze toename, ervaren vele 
thuiswerkers ook een dalende behoefte om deel te nemen aan online-activiteiten als dat niet 
noodzakelijk is. Bron: De Stentor, 4 februari 2021. 
 

 

Merel van den Hil (42) uit Boskoop trekt erg graag op uit op haar skeelers door Landgoed 
Bentwout. Onderweg legt ze dan haar beschilderde steentjes neer. © Sandra Zeilstra  

Ze heten ‘happy stones’ en ze zijn hot. Overal zijn mensen bezig steentjes te beschilderen 
met vrolijke afbeeldingen, om ze vervolgens op allerlei plekken achter te laten, in de stad of in 
de natuur. Als verrassing voor de mensen die ze vinden ‘Waarom? Mensen even een leuk 
momentje bezorgen in deze nare tijd’ . De boodschap: ‘Je hoeft het niet alleen te doen’: Bron: 
AD, 26 januari 2021. 

Albert Heijn steekt lokale restaurants in acht steden helpende 
hand toe met een plek in het koelschap 

Corona maakt creatief, blijkt keer op keer. Bij acht XL-winkels van Albert Heijn komen in de 
koelvitrines diners van lokale chefkoks te liggen. Het gaat om een proef.  

De bescheiden lokale samenwerking met restaurants krijgt vorm in acht Albert Heijn XL-
winkels in Nederland, meldt de AH-woordvoerder desgevraagd. Het gaat om winkels in 
Amsterdam, Den Haag, Tilburg, Eindhoven, Delft, Leiden, Ede en Nijmegen. In Ede gaat het 
om één weekend.  

‘We zijn hier afgelopen weekend mee begonnen en doen dit vier weekenden lang tot en met 14 
februari’, aldus Jerina van Heck. ‘Het gaat om een wisselend aanbod van verschillende 
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restaurants en keukens, van Italiaans tot Indonesisch. De boxen zijn voor twee personen en 
variëren van 2 tot 3-gangen diners.’ De prijzen liggen tussen de 20 en 40 euro.  
 
Het is niet de enige supermarkt die lokaal steun biedt. In Delft hebben drie Plus-ondernemers 
en twee Jumbo-vestigingen de handen ineengeslagen om de lokale restaurants te helpen. Ze 
deden eind december een oproep in een video. Albert Heijn gaat verder met de proef. Hans 
Verhoeven trapte als eerste Tilburgse restaurant af. ‘Het is een rottijd waar we in zitten, als je 
dan zoiets kunt doen is dat heel erg positief’, vertelt Hans Verhoeven van het Tilburgse 
restaurant Kok Verhoeven. De chefkok gaat diners maken voor twee personen, met een amuse 
en voor- en hoofdgerechten. In een box à 39,95 euro. 

 
Hans Verhoeven van restaurant Kok Verhoeven in Tilburg is een van de ondernemers die 
diners aan AH XL levert. © Jan van Eijndhoven   
 
 
‘Het is een pilot’, zegt Mike de Bruin, assistent-manager van de AH XL in Tilburg. ‘Heel tof om 
te doen, lokale ondernemers hebben het moeilijk door corona, zo kunnen we ze helpen. Als 
het succesvol blijkt, geven we er in de toekomst mogelijk een vervolg aan.’ 

Hij heeft nog geen flauw benul hoe hard het gaat lopen. ‘Wat als ik heel het weekend in de 
keuken moet staan?’ Verhoeven schiet in de lach. ‘Nou, dat mag ik hopen. De keukenbrigade 
is er ook heel blij mee.’ 

Het is wel een andere tak van sport dan ‘sausjes maken in de keuken’. ‘Natuurlijk hebben wij 
ook wel regels in de keuken, maar die in de supermarkt zijn echt heel erg streng. Je moet alles 
nauwgezet vermelden. Van allergenen, de grammen aan gewicht tot de e-nummers.’ 

Maar: het is fijn om weer bezig te zijn, vertelt de chefkok. Ze zijn binnenkort al bijna een jaar 
dicht. ‘Het maakt iedereen wel erg creatief, om ons heen verzinnen koks de gekste dingen. Ik 
hoorde van een sterrenkok die in een SRV-wagen door de stad rijdt bijvoorbeeld. Dat moet je 
ook doen, bezig blijven.’ Bron: AD, 28 januari 2021.  

 



144 

 

GGD was op de hoogte van privacyproblemen coronasystemen 

De GGD wist van de privacyproblemen rondom de interne coronasystemen, maar greep niet 
in. Deze week bleek dat persoonsgegevens van miljoenen Nederlanders die een coronatest 
deden op straat zijn komen te liggen en te koop worden aangeboden. Vorig jaar werden volgens 
de Fraudehelpdesk vermoedelijk al gegevens misbruikt.  

Dat bij de GGD aan de bel werd getrokken over de problemen, wordt gemeld door RTL Nieuws, 
dat tientallen betrokkenen sprak na eerder het enorme datalek te hebben onthuld. Op 
bijvoorbeeld berichtensite Telegram, maar ook Snapchat, worden de gegevens van 
Nederlanders die een coronatest deden, te koop aangeboden. In bulk, maar er kunnen ook 
hele specifieke gegevens van een persoon worden gekocht. Ook burgerservicenummers zijn te 
krijgen.  

De NOS achterhaalde ondertussen dat het al driekwart jaar mogelijk is om gegevens aan het 
systeem te onttrekken. Er staat zelfs in instructies voor GGD-medewerkers hoe dat moet. Pas 
toen de handel in gegevens naar buiten kwam, werd die mogelijkheid stopgezet. 

Ondertussen werden de eerste gegevens vorig jaar al misbruikt, aldus een woordvoerder van 
de Fraudehelpdesk. Die organisatie kan ongeveer veertig meldingen terugkoppelen aan het 
lek bij de GGD. ‘De bellers deden zich voor als de GGD en haalden in die gesprekken 
informatie aan die eerder in het belletje voor het bron- en contactonderzoek besproken was, 
zoals de namen van de contacten die de positief geteste mensen doorgaven. In het 
telefoongesprek probeerden de kwaadwillenden daarmee burgerservicenummers en e-
mailadressen van die contacten te ontfutselen.’ 

Volgens de woordvoerder zijn deze meldingen vermoedelijk het topje van de ijsberg. 
Kwaadwillenden kunnen de gegevens immers ook hebben misbruikt bij bijvoorbeeld 
identiteitsfraude en vormen van phishing, en dan is het verband met het GGD-lek niet meer 
te achterhalen. 

Medewerkers die eerder al alarm hadden geslagen, omdat ze zagen hoe gemakkelijk gegevens 
uit het systeem konden worden gehaald, zien het allemaal met lede ogen aan. Zij vonden naar 
eigen zeggen nergens in de organisatie gehoor. ‘Het boeit ze niet’, zei één van hen tegen RTL. 
Medewerkers van de GGD hadden vrije toegang tot de coronasystemen én de data die erin te 
vinden is. Toezicht op wat er werd opgezocht ontbrak. Dat terwijl massaal nieuwe mensen 
werden aangetrokken, waaronder uitzendkrachten, die meteen ook overal bij konden.  

Voor de Tweede Kamer is dit nieuws de druppel: er moet een debat komen, volgende week. Een 
ruime meerderheid sloot zich vandaag aan bij een oproep van D66 om het onderwerp apart 
op de agenda te zetten, nog voordat de Kamer volgende maand met reces gaat. Coronaminister 
Hugo de Jonge werd dinsdag tijdens het Vragenuurtje  al aan de tand gevoeld over de kwestie, 
maar in eerste instantie zag een meerderheid van de Kamer toen nog niet genoeg reden voor 
een los debat. D66'er Kees Verhoeven wil daarnaast dat minister Sander Dekker, die over 
privacy en rechtsbescherming gaat, bij het debat aanwezig is. 

De politie heeft inmiddels twee arrestaties verricht vanwege de datahandel met uit de 
coronasystemen verkregen gegevens. De GGD zegt tegen RTL overigens niet op de hoogte te 
zijn van medewerkers die aan de bel hebben getrokken. Dat terwijl ze in de organisatie 
medewerkers ‘die ons op risico’s wijzen waarderen’. ‘Zeker kwalijk’, zo wordt geconcludeerd 
dat het blijkbaar toch mis is gegaan. Bron: De Stentor, 28 januari 2021.  
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Lek GGD nog niet gedicht 

Een week nadat de GGD op de hoogte is gebracht van een lek in zijn systeem, is het nog steeds 
mogelijk om heel eenvoudig de gegevens van honderd mensen per keer uit te draaien. Dat kan 
vanuit het GGD-systeem voor bron- en contactonderzoek, komt naar voren uit onderzoek van 
de NOS en Nieuwsuur. 

De inmiddels beruchte exportfunctie is weliswaar grotendeels dichtgezet, maar de functie om 
lijsten met persoonsgegevens af te drukken niet. Vanuit die printfunctie kunnen de gegevens 
vervolgens ook als pdf worden opgeslagen, zodat ze met anderen kunnen worden gedeeld. 

De printfunctie staat aan voor alle medewerkers die HPzone Lite gebruiken, bevestigde de 
GGD desgevraagd aan de beide media. Dat is een belangrijk softwarepakket voor het bron- en 
contactonderzoek, dat door duizenden onderzoekers wordt gebruikt. 

Dat de functie voor al die gebruikers is ingeschakeld, druist in tegen eerdere beloftes van de 
GGD om de mogelijkheid om lijsten van personen te exporteren grotendeels uit te zetten. Die 
rechten zouden aan minder mensen zijn toegekend. Dat geldt dus niet voor de printknop. De 
GGD is niet van plan om de functie uit te zetten. ‘Hij is toegankelijk omdat hiermee data van 
groepen mensen geanalyseerd kan worden ten behoeve van de bestrijding van het 
coronavirus’, laat de organisatie weten in een schriftelijke reactie aan de NOS en Nieuwsuur. 
Bron: De Stentor, 29 januari 2021.    

GGD schakelt printfunctie uit 

De GGD heeft zaterdag alsnog de printfunctie in zijn ict-systemen (HPZone en HPZone 
Lite) uitgeschakeld om het ongeoorloofd delen van gegevens van mensen tegen te gaan, blijkt 
uit onderzoek van de NOS. 

Vrijdag was het nog steeds mogelijk om heel eenvoudig de gegevens van honderd mensen per 
keer uit te draaien, een week nadat de GGD op de hoogte was gebracht van een lek in zijn 
systeem. Dat kon vanuit het GGD-systeem voor bron- en contactonderzoek. 

De inmiddels beruchte exportfunctie was al wel grotendeels dichtgezet, maar de functie om 
lijsten met persoonsgegevens af te drukken nog niet. Vanuit die printfunctie kunnen de 
gegevens vervolgens ook als pdf worden opgeslagen, zodat ze met anderen kunnen worden 
gedeeld. De printfunctie stond aan voor alle medewerkers die HPzone Lite gebruiken. Dat is 
een belangrijk softwarepakket voor het bron- en contactonderzoek, dat door duizenden 
onderzoekers wordt gebruikt. Bron: AD, 30 januari 2021.  

De toegang tot het informatiesysteem waar de GGD'en mee werken, wordt ‘deze week 
nog’ beperkt. Dat meldt coronaminister Hugo de Jonge in een brief over de datadiefstal uit de 
systemen van de GGD'en. Het gaat om het systeem HPZone, dat gebruikt wordt voor bron- en 
contactonderzoek. 

De GGD'en hadden al aangekondigd zo snel mogelijk af te willen van het systeem, maar dat 
gaat zo snel niet. Intussen zal slechts "een selecte groep specialisten" nog gebruik maken van 
het elektronische dossier, meldt De Jonge. Deze groep bestaat uit bepaalde artsen en 
verpleegkundigen die zich richten op het bestrijden van infectieziekten. Bron: AD, 2 februari 
2021.  
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Datalek: Gelre ziekenhuizen Zutphen is vaccinatieformulieren 
kwijt met gegevens van medewerkers 

In Gelre ziekenhuizen Zutphen zijn vaccinatieformulieren verdwenen. Op de papieren staan 
persoonsgegevens van medewerkers. Die zijn ingelicht en het ziekenhuis heeft melding 
gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Op 7 januari zijn de eerste zorgverleners van Gelre ziekenhuizen in Zutphen gevaccineerd 
tegen het coronavirus. De stemming zat er goed in, zorgverleners konden bijna niet wachten. 
Maar nu blijken de papieren coronavaccinatieformulieren van medewerkers die hun eerste 
prik hebben gehad, verdwenen. Om hoeveel formulieren het precies gaat, wil het ziekenhuis 
niet prijsgeven. Bron: De Stentor, 3 februari 2021.  

Dichten datalek GGD zorgt voor nieuw probleem: ‘Minder 
gedetailleerd zicht op verspreiding coronavirus’ 

De datasystemen van de GGD’s zijn nu zo goed beveiligd, dat gemeenten en zorginstellingen 
er moeilijker informatie uit kunnen halen en geen goed zicht meer hebben op de 
coronaverspreiding in hun regio. Dat probleem zal zeker nog enkele dagen aanhouden.  

GGD’s werden eerder in de verlegenheid gebracht door diefstal van privacygegevens. Het op 
slot zetten van datasystemen leidt nu tot andere problemen. GGD Noord- en Oost-Gelderland 
spreekt van een ‘onwenselijke situatie’ die ‘binnen afzienbare tijd’ opgelost moet zijn. ‘In 
gesprekken met de GGD GHOR (landelijke organisatie van GGD’s, red.) wordt nu gezocht naar 
een oplossing en het ziet er naar uit dat deze eind deze week in zicht is’, zegt een woordvoerder. 

Door de extra beveiliging van de datasystemen kan GGD Noord-en Oost-Gelderland minder 
makkelijk informatie verstrekken aan 22 gemeenten en 80 zorginstellingen in het werkgebied. 
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Normaal gesproken krijgen die inzage in gegevens die gedetailleerder zijn dan het openbare 
coronadashboard. Ze kunnen daarin informatie op wijk- of dorpsniveau vinden over de 
verspreiding van het virus, of nog meer inzoomen op de leeftijdsgroepen waarin zich nieuwe 
besmettingen voordoen. 

GGD Noord- en Oost-Gelderland wijst er op dat gemeenten niet helemaal van informatie 
verstoken zijn. ‘Het algemene beeld halen we uit andere bronnen die nog steeds toegankelijk 
zijn. Het is dus niet zo dat er geen overzicht is van de besmettingsgraad in de regio. Het is nog 
steeds mogelijk om de wekelijkse situatieschets te maken’, zegt de woordvoerder.  

Ook GGD IJsselland ondervindt beperkingen. Deze GGD maakt op verzoek voor sommige 
gemeenten rapportages met extra informatie. Bijvoorbeeld over de verdeling van het aantal 
besmettingen per dorpskern. Dat gaat nu niet. ‘Als alternatief bieden we nu aan sommige 
gemeenten persoonlijke toelichting of duiding, want we kunnen wel handmatig informatie uit 
de systemen halen’, aldus een woordvoerder. GGD Flevoland zegt geen problemen te 
ondervinden.  Bron: De Stentor, 4 februari 2021. 

 

De ademtest komt eraan! Binnen een minuut weet je of je 
negatief bent op corona 

Sneller weten of je geen corona hebt en ook nog eens op een aangename manier. Dat kan via 
de ademtest mogelijk al vanaf maart bij de GGD Noord- en Oost-Gelderland. De GGD in 
Amsterdam krijgt de landelijke primeur, daarna volgen de regio’s.  

De snelle coronatest die onderzoeksinstituut TNO heeft ontwikkeld, wordt landelijk uitgerold. 
Met deze zogeheten LAMP-test, die binnen het uur een betrouwbare uitslag geeft, is uitgebreid 
proefgedraaid bij de teststraat in de RAI in Amsterdam. 

De komende tijd wordt de LAMP-test ook ingezet in de rest van Nederland, te beginnen in 
Amsterdam en daarna bij andere XL-testlocaties, zo melden minister Hugo de Jonge, TNO en 
de GGD Amsterdam. Daarna kunnen ook commerciële testlocaties gebruik gaan maken van 
deze test. 
 
Nog dit voorjaar moet de ademtest onderdeel zijn van de GGD-testlocaties op de Veluwe en in 
de Achterhoek. Door in de SpiroNose te blazen weet je binnen een minuut of je negatief bent. 
Bij een onbepaalde uitslag moet je alsnog een standaard PCR-test ondergaan. Naar 
verwachting zullen er eind maart in Nederland 40.000 ademtesten per dag worden 
afgenomen.  Bron: De Stentor, 29 januari 2021. 
 
 
 

Aantal besmettingen in regio blijft nagenoeg gelijk, maar een 
paar brandhaarden zijn er wel 

Het aantal mensen dat in het afgelopen etmaal positief testte op het coronavirus, is in deze 
regio nagenoeg gelijk gebleven aan de dag ervoor. In de gemeente Staphorst zijn het aantal 
besmettingen net als in de afgelopen dagen, nog altijd hoog.  

Rijssen - Holten is koploper met 62,9 positieve tests per 100.000 inwoners. Landelijk daalt 
het aantal nieuwe coronagevallen al een paar dagen, tussen gisterochtend en vanochtend zijn 
4438 positieve tests geregistreerd, 292 minder dan een dag eerder. 

In Staphorst schommelt het aantal mensen dat positief test op het virus de afgelopen dagen 
rond de tien. Woensdag testten 11 mensen positief, donderdag 9 en in de afgelopen 24 uur 
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kregen 10 mensen een positieve uitslag te horen. In Rijssen - Holten ligt dat aantal fors hoger. 
Na een daling gaat het aantal besmettingen sinds dinsdag weer omhoog, van 11 op dinsdag 
naar 24 besmettingen in de afgelopen 24 uur.  

 

Waren er gisteren nog vijf gemeenten die minder dan 7 besmettingen per 100.000 inwoners 
telden, vandaag zijn dat er nog drie. Dalfsen, Olst- Wijhe en Lochem tellen in deze regio in de 
afgelopen 24 uur het minst aantal nieuwe besmettingen.  

Lochem stond gisteren ook in datzelfde rijtje, maar de andere vier gemeenten die gisteren 
minder dan 7 besmettingen per 100.000 inwoners hadden, schieten nu weer omhoog. In de 
gemeente Steenwijkerland, waar gisteren helemaal geen besmettingen werden vastgesteld, is 
het aantal nu weer gestegen naar 13,6 besmettingen per 100.000 inwoners.  

Per veiligheidsregio bekeken blijft het aantal besmettingen in Flevoland de afgelopen drie 
dagen nagenoeg gelijk met in de afgelopen 24 uur in totaal 108 vastgestelde besmettingen.  

In IJsselland is het aantal in de afgelopen 24 uur ten opzichte van een dag eerder iets 
toegenomen, van 73 besmettingen naar 82.  

Noord- en Oost Gelderland kent het afgelopen etmaal met 203 positieve testuitslagen ten 
opzichte van Flevoland en IJsselland de meeste besmettingen. Het aantal is gelijk gebleven 
ten opzichte van een dag eerder.  

Vandaag werd ook bekend dat vijf mensen in Nederland de Braziliaanse variant van het 
coronavirus hebben opgelopen. Het gaat om twee mensen uit de regio Amsterdam en iemand 
uit de regio Gelderland - Midden, die onlangs in Brazilië zijn geweest. Daarnaast is de variant 
vastgesteld bij twee mensen uit Noord-Brabant. Die hebben volgens het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu (RIVM) geen reis naar dat Zuid-Amerikaanse land achter de rug. 
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De Braziliaanse variant is een mutatie van het virus, die onlangs is opgedoken. Eigenlijk gaat 
het om twee varianten: P1 gaat rond in en om de stad Manaus en P2 komt in heel Brazilië 
voor. De Gelderlander en de Brabanders hebben type P2, de Amsterdammers hebben de P1-
versie. 

De Braziliaanse variant lijkt besmettelijker dan het ‘oude’ coronavirus. Het is niet duidelijk of 
mensen van die variant ernstiger ziek worden dan van het reguliere virus. 

Het aantal nieuwe coronagevallen daalt in het hele land nog steeds. Tussen donderdagochtend 
en vrijdagochtend zijn 4438 positieve tests geregistreerd bij het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu (RIVM). 

In de afgelopen zeven dagen zijn 32.352 besmettingen vastgesteld. Dat komt neer op 4622 
positieve tests per etmaal. Dat gemiddelde daalt al een tijd. 

Ook vergeleken met andere vrijdagen zijn er weinig nieuwe gevallen aan het licht gekomen. 
Precies een week geleden waren er meer dan 5700 besmettingen vastgesteld, en nog een week 
eerder meer dan 6000. 

Amsterdam telde de meeste positieve tests van het afgelopen etmaal. In de hoofdstad kregen 
166 inwoners te horen dat ze besmet zijn geraakt. Rotterdam registreerde 125 nieuwe 
gevallen, Den Haag 108 en Eindhoven 83. Daarna volgen Tilburg en Almere met elk 72 
positieve tests. 

Het aantal sterfgevallen steeg met 59, tegen 84 op donderdag en 69 op woensdag. Dat wil niet 
zeggen dat al die mensen in die 24 uur zijn gestorven. Sinds het begin van de uitbraak zijn 
ruim 970.000 Nederlanders positief getest. Het aantal sterfgevallen nadert de 14.000. Bron: 
De Stentor, 29 januari 2021.  

Noodverordening  

De bebouwde kom van Urk is sinds vanavond een veiligheidsrisicogebied. De maatregel geldt 
tot 10 februari 04.30 uur en houdt in dat de politie preventief mag fouilleren. Dat heeft de 
burgemeester bepaald na overleg met de officier van justitie en de politie.  

Daarnaast geldt van vrijdagmiddag 16.00 uur tot zondagnacht 03.00 uur 
een noodverordening. Dit uit vrees voor wanordelijkheden. De politie mag preventief fouilleren 
en het is onder andere verboden om op bouwwerken en gebouwen te klimmen, afzethekken 
te verplaatsen en rond te lopen met voorwerpen of stoffen waarmee de openbare orde verstoord 
kan worden. Een overtreding kan leiden tot een celstraf van maximaal drie maanden of een 
boete van 4350 euro, meldt Omroep Flevoland.  

Aanleiding voor de maatregelen zijn de rellen van vorig weekend en eerdere ongeregeldheden 
eind vorig op Urk. 

In het centrum van Sittard is de politie vrijdagavond in groten getale aanwezig. Dit vanwege 
de vrees voor rellen na signalen dat er ongeregeldheden gaan plaatsvinden, maakte de 
gemeente Sittard-Geleen bekend. De politie staat klaar om in te grijpen. 

De gemeente waarschuwt groepen inwoners die zich hebben verenigd om de relschoppers 
tegen te houden, om niets te doen. Deze groepen zijn ontstaan na de rellen eerder deze week 
in Geleen. De gemeente wijst deze anti-relgroepen erop dat het aan de politie is om in te 
grijpen. Doen andere groepen dat, dan kunnen er strafbare feiten worden gepleegd waartegen 
moet worden opgetreden. 
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In Sittard-Geleen is, net als in veel andere Limburgse gemeenten, een noodverordening van 
kracht en mag er preventief gefouilleerd worden. De gemeente waarschuwt mensen die de 
noodverordening overtreden voor de sancties die dan kunnen volgen: ‘Dan kan dat de 
betrokkene een boete opleveren van 4350 euro of een gevangenisstraf van maximaal drie 
maanden. Veroorzaakte schade aan andermans eigendommen kan worden verhaald, 
bijvoorbeeld door beslag te leggen op loon en goederen.’  Bron: AD, 29 januari 2021.  

In Leeuwarden is vanaf 17.00 uur een noodverordening van kracht. Burgemeester Sybrand 
Buma houdt rekening met de komst van groepen relschoppers, vanwege oproepen op sociale 
media. Buma roept mensen op weg te blijven uit de stad en niet meer naar buiten te gaan.  

Met zo'n verordening heeft de politie op de plaatsen waar de maatregel van kracht is meer 
bevoegdheden om mensen aan te houden en te fouilleren. De noodverordening voor het 
stedelijk gebied van Leeuwarden geldt tot 04.30 uur. 

Ook in verschillende andere gemeenten geldt dit weekend een noodverordening uit angst voor 
nieuwe ongeregeldheden die samenhangen met de avondklok. Onder meer in Apeldoorn, 
Venray en Meppel hebben de burgemeesters een noodverordening ingesteld vanwege 
mogelijke rellen. Bron: AD, 30 januari 2021.  

 

Brand in ziekenhuis te Santiago  

Een grote brand in een ziekenhuis in de Chileense hoofdstad Santiago heeft meerdere delen 
van het gebouw verwoest. Alle 350 patiënten van het San Borja-hospitaal, onder 
wie coronapatiënten, moesten naar andere ziekenhuizen worden overgebracht. 
De patiënten die met Covid-19 in het ziekenhuis lagen zijn met extra 
voorzorgsmaatregelen naar andere ziekenhuizen vervoerd. Dat gebeurde in speciale 
ambulances, meldde minister van Volksgezondheid Enrique Paris. 

In Chili is het coronavirus al bij ruim 700.000 personen vastgesteld, van wie er meer dan 
18.000 zijn overleden. Zo'n 56.000 Chilenen zijn al ingeënt tegen het coronavirus. Bron: AD, 
30 januari 2021.  
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Juridische stappen 

De Duitse regering dreigt met juridische stappen tegen laboratoria die niet op 
tijd coronavaccins leveren aan de Europese Unie. ‘Als blijkt dat bedrijven hun verplichtingen 
niet zijn nagekomen, zullen we moeten beslissen over de juridische gevolgen’, zegt minister 
Peter Altmaier van Economische Zaken tegen de Duitse krant Die Welt. ‘Geen enkel bedrijf 
kan achteraf een ander land bevoordelen boven de EU’ aldus de minister. 
De afgelopen weken is groeiende spanning ontstaan tussen de EU en het Brits-Zweedse 
bedrijf AstraZeneca dat fors minder vaccins levert dan eerder is afgesproken. De farmaceut 
kampt met problemen in een van zijn fabrieken en kan maar een kwart leveren van wat voor 
het eerste kwartaal was beloofd. 
Brussel heeft AstraZeneca er impliciet van beschuldigd Groot-Brittannië een 
voorkeursbehandeling te geven bij de levering van zijn vaccin, ten koste van de EU. De EU 
dreigde de uitvoer van vaccins naar Noord-Ierland te beperken door een deel van de brexitdeal 
met Groot-Brittannië, die het vrije verkeer van goederen over de Ierse grens mogelijk maakte, 
terzijde te schuiven. De maatregel werd ingetrokken nadat de Britse premier Boris Johnson 
'ernstige zorgen' had geuit. 
AstraZeneca is niet het enige farmaceutische bedrijf in de vuurlinie. Vorige week dreigde 
Italië met juridische stappen tegen het Amerikaanse farmaceutische bedrijf Pfizer 
vanwege vertragingen bij de beloofde levering van zijn vaccin. 
Duitse topfunctionarissen zullen de medicijnfabrikanten ontmoeten om de problemen over 
de vertragingen op te lossen. 
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Vrijdag keurde het Europees Geneesmiddelenbureau het door AstraZeneca geproduceerde 
vaccin goed voor gebruik binnen de EU, het derde Covid-19-vaccin dat het heeft goedgekeurd 
na Pfizer/BioNTech en Moderna. 
In de Verenigde Staten, het zwaarst getroffen land ter wereld, zijn inmiddels 50 miljoen doses 
van het coronavaccin verspreid. Daarvan zijn 30 miljoen doses inmiddels daadwerkelijk 
toegediend, meldt de Amerikaanse gezondheidsdienst. Het gaat hierbij bij vaccins van 
zowel Moderna als Pfizer/BioNTech. 24 miljoen mensen hebben inmiddels een of twee doses 
gekregen. 5,3 miljoen mensen kregen hun tweede prik al. Onder hen zijn 3,5 miljoen mensen 
in verzorgingshuizen. 
De Amerikaanse regering heeft onder de nieuwe Democratische president Joe Biden beloofd 
dat er 100 miljoen vaccins zullen worden toegediend in de eerste 100 dagen van zijn 
presidentschap. Bron: AD, 31 januari 2021.  

 

 

Drie nieuwe symptomen 

Spaanse wetenschappers hebben drie nieuwe symptomen geïdentificeerd die kunnen wijzen 
op een besmetting met coronavirus. Deze drie symptomen zijn veranderingen van de tong, 
handpalmen en voetzolen, melden Spaanse nieuwsbronnen. 

Het Universitair Ziekenhuis La Paz en de Atención Primaria del Servicio Madrileño de Salud 
(SERMAS) voerden het onderzoek uit. De resultaten daarvan zijn dinsdag officieel voorgesteld.  

Het onderzoek werd in april vorig jaar uitgevoerd. Daarbij waren 666 coronapatiënten 
betrokken. Eén op de vier patiënten vertelde dat hij of zij veranderingen aan de tong had 
opgemerkt. Het ging om zwelling, een branderig gevoel en het verschijnen van vlekken. Vier 
patiënten op de tien merkten ook een branderig gevoel en roodheid op de handpalmen en de 
voetzolen. Bron: AD, 31 januari 2021. 
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Corona in het buitenland 

Doordat het aantal besmettingen met het coronavirus in Japan is toegenomen, staat het 
land vanaf 2 februari niet meer op de lijst van veilige landen van de Europese Unie. Het 
ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies vanuit Japan daarom aangepast. 
Vanaf 4 februari moet een reiziger uit Japan een negatieve pcr-coronatest en een negatieve 
sneltest hebben om naar Nederland te mogen reizen. 

Naast de twee testen moet iemand die uit Japan komt in thuisquarantaine. Vanuit Nederland 
is het ook niet mogelijk om Japan in te reizen zonder geldig visum. Het uitgeven van visa is 
tijdelijk opgeschort door het land. 

 

Het totaalverbod op de verkoop van alcohol in Zuid-Afrika wordt versoepeld nu het 
coronavirus iets meer onder controle is. De avondklok wordt met drie uur ingekort en gaat nu 
pas om 23.00 uur in. Stranden, parken en meren die eind vorig jaar werden gesloten mogen 
weer open en religieuze bijeenkomsten zijn ook weer mogelijk.  

‘We hebben de piek van de tweede golf achter ons’, zei president Cyril Ramaphosa in een 
televisietoespraak. Ondanks de vooruitgang is het aantal nieuwe besmettingen nog altijd 
hoog dus de kans dat het virus weer oplaait is groot, waarschuwde het staatshoofd. Winkels 
mogen desondanks na ruim een maand sluiting tussen maandag en donderdag weer alcohol 
verkopen en cafés en restaurants de hele week. 

De regering van Curaçao heeft besloten de geldende coronamaatregelen met nog eens drie 
weken te verlengen. Daarbij gaat het onder meer om een avondklok van 11 uur 's avonds tot 
half vijf 's ochtends, beperkende maatregelen voor restaurants en casino's en een verplichting 
van mondkapjes in de openbare ruimte. 

Op het eiland zijn nog maar weinig coronabesmettingen: 62 op 1 februari tegenover ruim 1800 
halverwege december 2020. Maar de regering is bang voor de komst van nieuwe 
coronavarianten. Op Aruba zijn al mensen besmet met de Britse variant en in de Caribische 
regio waart de Braziliaanse variant rond. Daarom kan het eiland nu niet de maatregelen 
versoepelen, zo zei minister-president Eugene Rhuggenaath maandag.  
 
 
Het aantal coronabesmettingen in Indonesië is vandaag de grens van 1 miljoen gepasseerd. 
13.094 nieuwe infecties tilden het totaal sinds de uitbraak naar 1.012.350. Het totale 
aantal Covid-doden steeg naar 28.468.  
De ziekenhuizen in het eilandenrijk, dat een aantal weken geleden begon met inenten tegen 
het coronavirus, puilen inmiddels uit. Gezondheidswerkers, militairen, politieagenten en 
leraren, krijgen voorrang bij de vaccinaties. 

Hoofdstad Jakarta wordt het zwaarst getroffen. De stad meldt vandaag een totaal 
van 254.000 besmettingsgevallen en 4077 doden. Van alle 8066 ziekenhuisbedden in de 
metropool is nog 8,5 procent vrij. Alle bedden met beademing zijn bezet. 

Om alle 270 miljoen inwoners van Indonesië te kunnen inenten, zijn volgens de 
autoriteiten 427 miljoen doses vaccin nodig. Daarbij wordt rekening gehouden met een verlies 
van 15 procent tijdens de distributie van het middel over de eilanden. 
 

Zweden wil opheldering van farmaceut Pfizer over het aantal doses dat in de vaccinflesjes zit. 
De betalingen aan de medicijnmaker zijn opgeschort, weet de krant Dagens Nyheter. De 
Zweden zeggen dat Pfizer per flacon zes doses in rekening brengt. Dat is er een meer dan 
afgesproken. 
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De EU en Pfizer kwamen aanvankelijk overeen dat er vijf doses in een flacon zaten. Europees 
toezichthouder EMA stelde later vast dat ook een zesde dosis uit het flesje gehaald kan 
worden. Daar is wel een speciaal soort injectiespuit voor nodig. Een normale naald is niet 
nauwkeurig genoeg. 

'Onacceptabel', zegt vaccincoördinator Richard Bergstrom. ‘Als een land maar vijf doses uit 
het flesje haalt, krijgt het minder voor dezelfde prijs.’ Zweden wil nu dat de Europese 
Commissie en Pfizer om de tafel gaan om die kwestie op te helderen. In de tussentijd wordt 
niet betaald, zegt gezondheidsfunctionaris Anders Tegnell. 
 
 
Marokko wordt het eerste Afrikaanse land dat op grote schaal burgers gaat inenten tegen het 
coronavirus. De gezondheidsautoriteiten leggen de laatste hand aan de voorbereidingen van 
een grootschalige vaccinatiecampagne die ze week begint. Op zo'n 3000 locaties in heel het 
land kunnen Marokkanen zich laten vaccineren. 
 

De distributie van het anti-coronamiddel is al begonnen. Medisch personeel heeft reeds 
afspraken gemaakt voor inenting. Het Noord-Afrikaanse land kreeg vorige week 2 miljoen 
doses AstraZeneca-vaccin via het Indiase Serum Institute. Ook komen morgen 
een half miljoen doses van het Chinese Sinopharm-vaccin aan. 

Het door het coronavirus zwaar getroffen Marokko heeft in totaal 66 miljoen doses van beide 
vaccins besteld. Niet via de Wereldgezondheidsorganisatie WHO, zoals sommige 
ontwikkelingslanden, maar volgens ingewijden door rechtstreeks zaken te doen met de 
vaccinmakers. 

 

 

In het Verenigd Koninkrijk zijn in het afgelopen etmaal 1200 mensen overleden aan de 
gevolgen van Covid-19, hebben de Britse gezondheidsautoriteiten zaterdag gemeld. Vrijdag 
werden 1245 sterfgevallen door toedoen van het longvirus gemeld. 
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Daarnaast zijn 23.275 nieuwe besmettingsgevallen vastgesteld. Dat aantal vertoont een 
dalende lijn, op vrijdag werden 29.073 nieuwe gevallen gemeld. 
Inmiddels hebben 8,38 miljoen Britten een eerste dosis van een vaccin tegen het virus 
ontvangen, tegen 7,89 miljoen op vrijdag. 
Het Verenigd Koninkrijk telt zowel het hoogste aantal besmettingen als het hoogste 
dodental van Europa. Wereldwijd staat het land zowel qua besmettingen als qua sterfgevallen 
op de vijfde plaats. In totaal is het coronavirus in het Verenigd Koninkrijk al bij 3.783.593 
personen vastgesteld. Van hen overleden er 105.777. 

 

In Portugal zijn nog maar zeven intensivecarebedden op het vasteland beschikbaar voor 
Covid-patiënten, melden de autoriteiten. Het land is buitengewoon hard getroffen door de 
tweede coronagolf. Sommige patiënten moeten nu naar Madeira worden getransporteerd. 
Uit de data van het Portugese ministerie van Volksgezondheid blijkt dat 843 van de 850 ic-
bedden voor coronapatiënten in het land met 10 miljoen inwoners bezet zijn. Portugal houdt 
vooralsnog 420 ic-bedden achter de hand voor patiënten met andere gezondheidsproblemen. 
Het ministerie meldde zaterdag dat er in het afgelopen etmaal 12.435 nieuwe 
besmettingen waren vastgesteld, een daling ten opzichte van het recordaantal besmettingen 
dat donderdag werd gemeld. In de laatste 24 uur waren er in Portugal nog eens 293 
coronadoden te betreuren. 
Het Zuid-Europese land heeft tot dusver 12.179 coronadoden geregistreerd en 711.018 
besmettingen. Het land heeft het hoogste gemiddelde ter wereld qua besmettingen en doden 
per hoofd van de bevolking in de laatste zeven dagen, meldt datawebsite www.ourworldindata. 
Het Portugese ministerie van Justitie meldde gisteren dat het instituut voor forensische 
geneeskunde, dat belast is met het uitvoeren van autopsies, om een koeltruck heeft gevraagd 
om lichamen te bewaren. Begrafenisondernemingen zouden aan hun volle capaciteit zitten. 
Volgens de begrafenisbranchevereniging zijn ook de mortuaria in ziekenhuizen in hoog tempo 
vol aan het raken. Sommige Portugese ziekenhuizen hebben al koelcontainers geplaatst om 
extra ruimte te maken. 
Nu op het vasteland de zorg overbelast raakt, moeten patiënten per vliegtuig naar de 
eilanden worden getransporteerd. Daar is de druk op de zorg minder. De regering wijt het 
hoge aantal besmettingen aan de versoepelingen die voor de feestdagen werden doorgevoerd. 
De snelheid waarmee het aantal besmettingen nu stijgt, zou te maken hebben met de 
gemuteerde variant van het coronavirus die voor het eerst in Groot-Brittannië werd 
vastgesteld en besmettelijker zou zijn. 
Die 'Britse' variant zou goed zijn voor 65 procent van alle besmettingen in de laatste drie 
weken, meldde het Ricardo Jorge Instituut, de Portugese tegenhanger van het RIVM. De 
lockdown in Portugal is onlangs verlengd tot medio februari en er zijn strenge reisbeperkingen 
van kracht.  
 

Tsjechië sluit vandaag zijn grenzen voor nagenoeg alle buitenlanders in de hoop de 
verspreiding van het coronavirus onder controle te krijgen. Regeringsfunctionarissen zeggen 
dat er geen permanente grensbewaking wordt ingesteld, maar dat steekproefsgewijs wordt 
gecontroleerd of de regels met betrekking tot reizen vanuit de buurlanden worden nageleefd. 
‘We willen weten wat de reden voor de reis is’, aldus een regeringswoordvoerder. Over de grens 
winkelen is uitgesloten. 
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Alleen absoluut noodzakelijke reizen naar Tsjechië zijn nog toegestaan. Tot de uitzonderingen 
behoren zakenreizen, noodzakelijk familiebezoek, begrafenissen en afspraken met autoriteiten 
die niet kunnen worden uitgesteld. Het land verlaten mag wel. 
De regering van premier Andrej Babiš maakt zich zorgen over de nieuwe varianten van het 
coronavirus. De gezondheidsdiensten in Tsjechië stelden zaterdag 8.010 nieuwe 
bestemmingen met het longvirus in de laatste 24 uur vast. Sinds de virusuitbraak zijn al 
980.000 besmettingen geregistreerd.  

 

In België zijn de afgelopen weken 478.000 vaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna geleverd, 
meldt HLN. De komende weken komen daar nog eens 800.000 vaccins bij, waarvan 380.000 
van het gisteren goedgekeurde vaccin van AstraZeneca. Inmiddels zijn in België 283.500 
vaccins toegediend.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De scholen en kinderopvangcentra in Duitsland kunnen nog niet open. Dat zei 
bondskanselier Angela Merkel, die de Duitsers om geduld vroeg. De regeringschef hield haar 
landgenoten in een podcast voor dat maatregelen sneller versoepeld kunnen worden als ze 
zich goed aan de coronarichtlijnen houden. 

Duitsland zit al weken in een strenge lockdown die verspreiding van het coronavirus moet 
tegengaan. Niet-essentiële winkels en scholen moesten de deuren sluiten. Merkel benadrukte 
dat ze scholen het liefst zo snel mogelijk wil openen. ‘Dan krijgen kinderen weer een stukje 
van hun bekende dagelijks leven terug en verminderen we de druk op gezinnen.’ 

De bondskanselier wees echter ook op het gevaar van 'zeer besmettelijke' coronavarianten. In 
Europa wordt de verspreiding van gemuteerde versies van het virus uit onder meer het 
Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika met grote bezorgdheid gevolgd. 
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De Duitse politie heeft in Dortmund een einde gemaakt aan een illegaal feest met 
tweehonderd bezoekers. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag. 

Het grote evenement was in strijd met de beperkende maatregelen in verband met de corona-
epidemie. Een 23-jarige man had het openluchtfeest georganiseerd op het terrein van een 
voormalige raketlanceringsinstallatie in het Billiger Wald, meldde de politie zondag. 

Een getuige hoorde zondagochtend luide muziek uit de richting van het gebied komen. Veel 
gasten vluchtten de bossen in toen de politie verscheen. Wie is opgepakt kan volgens de politie 
'aanzienlijke boetes' tegemoet zien.  
 
 
Uiterlijk na de zomer heeft iedere volwassen Duitser een aanbod voor een 
coronaprik gekregen. Daarvan is de Duitse bondskanselier Merkel overtuigd na een coronatop 
in de Duitse hoofdstad. Het beraad moest duidelijkheid verschaffen over de nu nog stroef 
verlopende vaccinatiecampagne in de Bondsrepubliek. 

De regering, de zestien Duitse deelstaten, grote farmaceutische bedrijven en 
vertegenwoordigers van de Europese Unie schoven aan bij het crisisberaad om het 
inentingsbeleid verder uit te stippelen. Merkel concludeerde na het overleg dat het voor eind 
september lukt om voor de 73 miljoen volwassen Duitsers een vaccinatie te regelen, zoals 
Berlijn al eerder van plan was. Zowel regeringspartijen als de oppositie hadden aangedrongen 
op de speciale vaccinatietop om meer duidelijkheid te krijgen. 

De Duitse vaccinatiecampagne dreigde vertraging op te lopen door gebrek aan vaccins, wat 
tot felle kritiek leidde. Maar volgens Merkel gaat het, zo begreep ze van de fabrikanten, zelfs 
zonder toelating van nieuwe vaccins lukken. Bron: AD, 30 januari 2021. 
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Het Italiaanse geneesmiddelenbureau adviseert het coronavaccin van AstraZeneca alleen te 
gebruiken bij burgers jonger dan 55. Er bestaat volgens de dienst nog 
enige onduidelijkheid over hoe effectief het middel is bij ouderen. Die moeten daarom de 
andere vaccins krijgen die al zijn goedgekeurd. 

Italië is niet de eerste EU-lidstaat waar experts met zo'n aanbeveling komen. Een Duits 
vaccinatiecomité adviseerde afgelopen week alleen mensen die jonger zijn dan 65 in te enten 
met het middel van AstraZeneca. Ook de Duitse deskundigen vonden dat er te weinig 
informatie is om goed te beoordelen hoe effectief het middel precies is bij ouderen. 

De EU gaf vrijdag groen licht voor het gebruik van het vaccin van AstraZeneca. Het gaat om 
het derde coronavaccin dat is goedgekeurd in de Europese Unie. Daar worden ook al vaccins 
gebruikt van Moderna en de bedrijven Pfizer en BioNTech, maar die zijn naar verluidt veel 
duurder dan het middel van AstraZeneca. 
 
 
In het ook bij Nederlanders geliefde Oostenrijkse skioord Sankt Anton am Arlberg zijn 96 
personen op de bon gegaan voor het overtreden van de corona- en immigratieregels. De 
bezoekers, onder wie Denen, Duitsers, Britten, Roemenen, Zweden, Australiërs, Ieren en 
Polen, kregen boetes oplopend tot 2180 euro. Bron: De Stentor, 31 januari 2021. 

 

 

 

De controles werden ingesteld nadat de burgemeester van Sankt Anton, Helmut Mall, zich 
eerder deze week had beklaagd dat er tientallen buitenlandse jongeren in de plaats verbleven. 
Oostenrijk zit sinds 26 december in lockdown en toeristen mogen het land niet 
inreizen. Zakelijke gasten mogen het land wel in. 
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De skiliften zijn wel in werking, maar de hotels in Oostenrijk zijn gesloten voor buitenlands 
wintersporters. Ook alle niet-essentiële winkels zijn dicht. Volgens Mall hebben de toeristen 
de regels op creatieve wijze aan de laars gelapt, door zich in te schrijven als 'skileraar'. Dat er 
geen werk voor hen is, mag de pret niet drukken.  

Ongeveer vijfduizend demonstranten hebben, ondanks een verbod, in Wenen gedemonstreerd 
tegen de beperking van hun bewegingsvrijheid vanwege het coronavirus. Ze werden opgewacht 
door de Oostenrijkse mobiele eenheid. 

De demonstratie verliep, ondanks een gespannen sfeer, vrij rustig. Tot gewelddadigheden 
kwam het niet. De demonstranten werden door de politie met zachte hand uiteen gedreven. 
Er werden volgens de politie enkele aanhoudingen verricht. Aantallen werden niet genoemd. 
 
Oostenrijk zit sinds 26 december vorig jaar in een derde nationale lockdown. Alle niet-
essentiële winkels en bedrijven zijn dicht.  

Oostenrijk versoepelt over een week de lockdownmaatregelen. Winkels, scholen, kappers, 
musea en dierentuinen kunnen vanaf 8 februari weer open. Inwoners moeten vanaf 20.00 
uur wel binnenblijven tot 06.00 uur 's ochtends. Ook komen er strengere grenscontroles. 
Het Alpenland is sinds 26 december in een harde lockdown. De regering heeft besloten de 
zwaarste maatregelen niet nog eens te verlengen, hoewel het aantal besmettingen nog altijd 
hoger is dan gewenst. 
In Oostenrijk is veel geprotesteerd tegen de avondklok en de lockdown. Zondag 
werden ongeveer 850 mensen aangehouden bij een verboden betoging in Wenen. 
 

De Zwitserse farmaceut Novartis kan 'substantiële doses' van het coronavaccin van Pfizer en 
BioNTech leveren, zegt topman Vas Narasimhan. Het bedrijf wacht op akkoord van de 
autoriteiten om productiefaciliteiten in de plaats Stein te mogen gebruiken, aldus 
Narasimhan tegen de krant Schweiz am Wochenende. 

Er is al een overeenkomst getekend met Pfizer om, vanwege de sterke vraag naar het middel, 
te helpen bij de productie. De productie bij Novartis begint naar verwachting vanaf 
het tweede kwartaal, de leveringen volgen in het derde kwartaal. De topman wilde nog geen 
exacte aantallen noemen.  

 

De Amerikaanse president Biden waarschuwt Republikeinse senatoren dat zijn voorgestelde 
coronanoodfonds van 1900 miljard euro - 1,9 trillion dollar - er móet komen. 'Nietsdoen kost 
te veel', aldus de nieuwbakken president.  

Bidens hulpplan kan in de Senaat nauwelijks op bijval van de Republikeinen rekenen. Het 
Witte Huis zoekt daarom naar 'creatieve manieren' om het Amerikaanse publiek voor het fonds 
te winnen.  

Het is niet eenvoudig om de Amerikanen ervan te doordringen dat het geld, naast de 4 biljoen 
euro die al is toegezegd, noodzakelijk is. Biden laat nu weten dat hij bereid is zonder 
instemming van de Republikeinen door te zetten. 

‘Ik steun de goedkeuring van het Covid-hulpfonds met de instemming van de 
Republikeinen, als we die kunnen krijgen’, sprak hij tegen verslaggevers. ‘Maar, het fonds 
moet er komen, zonder mitsen en maren.’ 
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Bidens argument is dat het bedrag een schijntje is in vergelijking met de potentiële schade die 
de Amerikaanse economie oploopt als er niet mee wordt ingestemd. ‘Het verleden leert dat te 
weinig doen een risico vormt, niet te veel’ 

Meer vaccinaties en genereuze steun voor de Amerikanen zorgen ervoor dat kinderen weer 
naar school kunnen. En ouders weer aan het werk, waarmee ze de kans krijgen 
hun inkomenspositie te verbeteren.  

Een tiental Republikeinse senatoren heeft een eigen plan voor coronasteun ontwikkeld en wil 
dat met president Joe Biden bespreken. De groep heeft zich bij het eigen plan gebaseerd op 
een aantal eerdere steunmaatregelen waar een meerderheid voor was en kwam tot een pakket 
van ongeveer 600 miljard dollar. Maandag maken ze de details bekend. 
 
Biden wil voor 1900 miljard dollar aan steun aan burgers, bedrijven en overheden bieden. 
Daarmee moeten de ergste gevolgen van de coronacrisis worden opgelost. Het hoofd van de 
economische raad in het Witte Huis heeft gezegd dat het plan ‘zeker zal worden bekeken’. 
 
Steun voor Bidens plan lijkt er niet te zijn. Normaal gesproken zijn er zestig stemmen nodig 
in de Senaat, waar beide partijen vijftig zetels hebben. Daarom is het relevant dat er tien 
Republikeinen met een eigen plan komen. 

 

De Britse luchtvaartmaatschappij British Airways test komende maand op vluchten 
tussen Londen en de VS met de app VeriFly, een digitaal gezondheidspaspoort dat reizigers 
op hun mobiele telefoon kunnen installeren. VeriFLY, controleert 
ingevoerde coronatestresultaten en bewaart deze en andere reisdocumenten. De app is niet 
verplicht. 

De app is ontworpen om mensen op hun gemak te stellen bij vliegreizen, zegt het bedrijf in 
een verklaring. In de app kunnen reizigers hun reisinformatie invoegen, evenals 
een negatieve coronatestuitslag. De app controleert vervolgens of de testuitslag overeenkomt 
met de vereisten van het land waar je naartoe reist en geeft een melding of je mag reizen of 
niet. 
 
 
In Taiwan is voor het eerst sinds vorig jaar mei iemand overleden aan de gevolgen van het 
coronavirus. Het zou om een tachtigjarige vrouw gaan, die al gezondheidsproblemen had. 
Zij kreeg voor haar overlijden hoge koorts en testte daarna positief. 
 
De Taiwanese autoriteiten hebben sinds kort te maken met een ongebruikelijke lokale 
uitbraak rond een ziekenhuis in de stad Taoyuan. De overleden vrouw maakte volgens de 
autoriteiten deel uit van het huishouden van een verpleegkundige die het virus had 
opgelopen. 
 
Sinds het begin van de maand zijn negentien19 besmettingen in verband gebracht met de 
nieuwe uitbraak in Taoyuan. Om de uitbraak onder controle te krijgen, zijn duizenden 
mensen in quarantaine geplaatst. Taiwan heeft tot nu toe slechts 900 coronagevallen gemeld. 
Veelal liepen zij het virus op in het buitenland. 
 
 
Internationale experts hebben een bezoek gebracht aan het ziekenhuis in het Chinese 
Wuhan dat de eerste patiënten behandelde bij wie officieel het coronavirus was vastgesteld. 
Ook spraken ze met medisch personeel.  
 
‘De verhalen zijn vrij vergelijkbaar met ik hoorde van onze intensivecare-artsen’, schreef de 
Nederlandse viroloog Marion Koopmans in een Engelstalig twitterbericht. 
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Vorig jaar lag president Trump nog dwars, maar nu zullen alle Amerikanen eraan moeten 
geloven. De VS stelt het dragen van een mondkapje in vrijwel alle vormen van openbaar 
vervoer verplicht. Reizigers in vliegtuigen, treinen, veerboten metro's en taxi's moeten vanaf 
maandag hun neus en mond bedekken. Ook in stations en terminals geldt de nieuwe 
richtlijn van gezondheidsdienst CDC. 
 
In tegenstelling tot zijn illustere voorganger gooit president Biden direct het roer om. De 
Democraat gaf na zijn aantreden in een presidentieel bevel opdracht om 'onmiddellijk actie te 
ondernemen' en mondkapjes verplicht te stellen in het openbaar vervoer. Vervoersbedrijven 
moet zorgen dat de regels worden nageleefd. Kinderen jonger dan twee en mensen met 
medische problemen hoeven geen kapjes op. Bron: AD, 30 januari 2021.   
 
  

 

Duizenden ultraorthodoxe joden hebben in Jeruzalem vandaag de begrafenis bijgewoond van 
een invloedrijke rabbijn. Rabbijn Meshulam Dovid Soloveitchik overleed vandaag op 99-jarige 
leeftijd. Hij was een van de spirituele leiders van de yeshiva (Talmoedische school) in Brisk, 
Jeruzalem.  
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© EPA — Duizenden ultraorthodoxe joden woonden zondag in Jeruzalem de begrafenis bij van 
een invloedrijke rabbijn.  

Een menigte ultraorthodoxen volgde de begrafenisstoet in Jeruzalem naar een begraafplaats 
aan de rand van de stad, zonder de coronamaatregelen te respecteren. De mensenmassa hield 
geen afstand en zou ook amper maskers hebben gedragen. 

'Dit is hoe ongelijke wetshandhaving eruit ziet: miljoenen gezinnen en kinderen zitten 
opgesloten in hun huizen en houden zich aan de regels, terwijl duizenden ultraorthodoxe 
mensen een begrafenis bijwonen', twitterde Benny Gantz, coalitiepartner van premier 
Benjamin Netanyahu. 'Of we sluiten voor iedereen, of we gaan open voor iedereen.' Bron:  De 
Stentor, 31 januari 2021.  

 

Portugal: bijna alle ic-bedden voor coronapatiënten bezet 

Portugal zijn nog maar zeven intensivecarebedden op het vasteland beschikbaar voor Covid-
patiënten, melden de autoriteiten. Het land is buitengewoon hard getroffen door de tweede 
coronagolf. Sommige patiënten moeten nu naar Madeira worden getransporteerd.  

Uit de data van het Portugese ministerie van Volksgezondheid blijkt dat 843 van de 850 ic-
bedden voor coronapatiënten in het land met 10 miljoen inwoners bezet zijn. Portugal houdt 
vooralsnog 420 ic-bedden achter de hand voor patiënten met andere gezondheidsproblemen. 
 
Het ministerie meldde zaterdag dat er in het afgelopen etmaal 12.435 nieuwe besmettingen 
waren vastgesteld, een daling ten opzichte van het recordaantal besmettingen dat donderdag 
werd gemeld. In de laatste 24 uur waren er in Portugal nog eens 293 coronadoden te 
betreuren. 
 
Het Zuid-Europese land heeft tot dusver 12.179 coronadoden geregistreerd en 711.018 
besmettingen. Het land heeft het hoogste gemiddelde ter wereld qua besmettingen en doden 
per hoofd van de bevolking in de laatste zeven dagen, meldt datawebsite 
www.ourworldindata.org. 
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Het Portugese ministerie van Justitie meldde vrijdag dat het instituut voor forensische 
geneeskunde, dat belast is met het uitvoeren van autopsies, om een koeltruck heeft gevraagd 
om lichamen te bewaren. Begrafenisondernemingen zouden aan hun volle capaciteit zitten. 
Volgens de begrafenisbranchevereniging zijn ook de mortuaria in ziekenhuizen in hoog tempo 
vol aan het raken. Sommige Portugese ziekenhuizen hebben al koelcontainers geplaatst om 
extra ruimte te maken. Bron: AD, 30 januari 2021. 

De overbelaste Portugese ziekenhuizen krijgen hulp uit andere Europese landen. Het Duitse 
leger stuurt medisch personeel en materieel en Oostenrijk heeft beloofd om patiënten over te 
nemen. 

 

Santa Maria Hospital in Lissabon © AFP 

De landen komen in actie na een noodkreet van het Zuid-Europese land. Van de 850 
intensivecarebedden die Portugese ziekenhuizen op het vasteland hebben gereserveerd voor 
coronapatiënten, waren er vandaag nog maar 7 vrij. 

Het Duitse leger zou een 27-koppig medisch team sturen voor een missie van zeker drie weken 
en ook veldbedden voor patiënten en beademingsapparaten. Ernstig zieke Portugese 
patiënten zouden per vliegtuig naar Oostenrijk worden vervoerd. Er wordt nog besproken 
om hoeveel mensen het precies gaat. Bron: De Stentor, 31 januari 2021. 
 
Nu op het vasteland de zorg overbelast raakt, moeten patiënten per vliegtuig naar de eilanden 
worden getransporteerd. Daar is de druk op de zorg minder. De regering wijt het hoge aantal 
besmettingen aan de versoepelingen die voor de feestdagen werden doorgevoerd. De snelheid 
waarmee het aantal besmettingen nu stijgt, zou te maken hebben met de gemuteerde variant 
van het coronavirus die voor het eerst in Groot-Brittannië werd vastgesteld en besmettelijker 
zou zijn. 
 
Die ‘Britse’ variant zou goed zijn voor 65 procent van alle besmettingen in de laatste drie 
weken, meldde het Ricardo Jorge Instituut, de Portugese tegenhanger van het RIVM. De 
lockdown in Portugal is onlangs verlengd tot medio februari en er zijn strenge reisbeperkingen 
van kracht. Bron: AD, 30 januari 2021. 

Eindelijk onderzoek naar besmettingsgevaar volle zalen en 
stadions: zo gaat dat in zijn werk 



164 

 

De zalen zijn leeg, de entertainmentbranche staat op omvallen. Maar hoe onveilig is het nou 
eigenlijk om in een vol Ziggo Dome te staan? Niemand die data heeft. Deskundigen gaan het 
nu testen met publiek. In de hoop dat er in april, mei weer iets kan. 

Eindelijk weer eens op zondag naar je favoriete voetbalclub, desnoods om je te ergeren aan de 
gemiste kansen. Uit je dak gaan bij een popconcert, je buurvrouw gierend van de lach 
aanstoten bij een cabaretshow of met het hele gezin meezingen bij een musical. Velen snakken 
ernaar. Maar een stadion, zaal of veld vullen met mensen is in coronatijd een slecht idee. 
Bron: AD, 30 januari 2021.    

Fieldlab Evenementen werkt in samenwerking met ID&T en MOJO aan het opzetten van twee 
proeffestivals op het terrein van Lowlands in Biddinghuizen. Het gaat om een dance- en een 
muziekfestival waarbij wordt onderzocht of dergelijke evenementen veilig in coronatijd 
kunnen plaatsvinden. Bij beide festivals, waarvoor de line-up en de exacte data op een later 
moment bekend worden, zijn straks in totaal 1500 mensen welkom. 

Net als bij de eerder aangekondigde evenementen moeten bezoekers een negatieve uitslag van 
een coronatest tonen en aan de deur vinden temperatuurmetingen plaats en, 
steekproefsgewijs, een sneltest. Iedere festivalganger krijgt ook een zogenoemde tag aan een 
keycord waarmee contactmomenten en de contactduur met andere bezoekers worden 
geregistreerd. Bron: AD, 4 februari 2021. 

Kabinet komt met route uit lockdown: eerst scholen open, dan 
avondklok weg, daarna winkels open 

Als de coronagrafieken verder dalen, gaan eerst de basisscholen en kinderopvangcentra open, 
daarna kan de avondklok de prullenbak in en pas dan kunnen middelbare scholen, winkels 
en contactberoepen weer stapsgewijs open. Dat zijn de contouren van een exit-strategie waar 
het kabinet vrijdag verder over spreekt.  

Volgens ingewijden willen de ministers komende vrijdag een klap geven op het stappenplan 
uit het strikte sociale slot waar Nederland sinds half december in zit. Details kunnen nog 
veranderen, meldt een bron, maar de eerste prioriteit is sowieso heropening van basisscholen 
en kinderopvangcentra. Daarna (of tegelijk) kan de controversiële avondklok worden 
geschrapt, gevolgd door heropening van middelbare scholen en - in stappen - detailhandel en 
contactberoepen. ‘Het is min of meer eruit zoals we erin zijn gekomen, qua volgorde. Met als 
prioriteit basisscholen open en avondklok eraf’, aldus een betrokkene.   

Er is nog wel een verschil tussen wat het OMT lijkt te willen en wat het kabinet wil doen. Zo 
zouden wetenschappers opperen iets langer te wachten en dan in één klap meer maatregelen 
los te laten. Maar het kabinet wil ook dat het OMT kijkt naar de mogelijkheid om meer 
stapsgewijs restricties af te schalen.   

De roep om een duidelijk stappenplan uit de harde lockdown klinkt al langer, premier Mark 
Rutte beloofde onlangs dat dit scenario er moet komen. Hij zei te werken aan ‘een roadmap, 
een routekaart’. ‘Waarin staat wat je kunt doen als het lukt, als het aantal besmettingen gaat 
teruglopen.’ Die schets ligt nu dus op tafel. 

Hoewel de dagkoersen aanleiding geven tot enig optimisme zit Nederland met gemiddeld 4700 
nieuwe infecties per dag en in totaal bijna 2300 opgenomen coronapatiënten nog altijd in de 
fase ‘zeer ernstig’. Wanneer welke versoepeling precies mogelijk is, is onbekend. Maar op het 
Binnenhof erkennen bronnen dat een ‘perspectief’ nodig is.  
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Bij de heropening van het onderwijs speelt meer mee dan alleen het aantal besmettingen, weet 
een deelnemer van het OMT: ‘Iedereen wil dat scholen zo snel mogelijk open kunnen, dat gaat 
voorbij aan alleen epidemiologie, maar dat is aan de politiek.’ De onderwijsachterstanden 
lopen op, ook psychologische effecten bij de jeugd zijn niet te onderschatten, waarschuwen 
experts. 
 
Vrijdag komt het OMT bijeen over de huidige staat van de coronaepidemie en spreken de 
experts over de Britse variant, de mogelijke heropening van het primair onderwijs vanaf 9 
februari en de effecten van de avondklok.  

De signaalwaarden voor versoepelingen zijn nog niet in zicht: volgens een Catshuisnotitie van 
dit najaar is een ‘eerste versoepelingsstap’ logisch als er een week lang minder dan tien ic-
opnames per dag zijn, en is het verder loslaten van restricties mogelijk bij minder dan drie ic-
opnames. Momenteel moeten de intensive care-afdelingen dagelijks gemiddeld 30 nieuwe 
patiënten opnemen. Bron: De Stentor, 27 januari 2021. 

 

Kabinet: basisscholen en kinderopvang weer open vanaf 8 
februari 

Alle basisscholen gaan maandag 8 februari weer open, net als scholen voor speciaal onderwijs 
en de kinderopvang. Het Kabinet volgt daarmee het advies van het Outbreak Management 
Team, dat opening verantwoordt acht. Dat is vanmiddag besloten in het wekelijkse 
coronaoverleg in het Catshuis. 

Volgens minister Arie Slob (Onderwijs) acht het Outbreak Management Team heropening 
verantwoord. ‘Uit de onderzoeken die zijn gedaan blijkt dat kinderen toch veel minder 
bijdragen aan de verspreiding van het virus, dat geldt ook voor de Britse variant.’  
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Het kabinet kondigde wel aanvullende maatregelen aan om de risico's zo beperkt mogelijk te 
houden. ‘We hebben al ruimte geboden dat docenten sneller terecht kunnen in de teststraten’, 
aldus Slob. ‘We gaan nu ook sneltesten inzetten in het primair onderwijs.’ 

Desalniettemin worden docenten niet eerder gevaccineerd. De minister beklemtoont dat 
kinderen bij klachten ‘echt thuis moeten blijven’. ‘Dat geldt ook voor de kinderen van de 
basisscholen.’ Hij beklemtoont dat als een kind besmet blijkt de hele klas vijf dagen in 
quarantaine moeten.’ 

Haagse Anouk (11) is één van de honderdduizenden scholieren die sinds vorige maand 
thuisonderwijs krijgen. Omdat Anouks resultaten tijdens de eerste lockdown toch wat 
achteruitgingen werkt ze nu in dezelfde kamer als haar moeder Alice Drabbe. © Guus 
Schoonewille 

Het nieuws over de heropening komt niet onverwacht. De coronacijfers dalen de laatste weken, 
vandaag meldde het RIVM ruim 3.700 positieve tests over de afgelopen 24 uur. Dat is het 
laagste aantal sinds 1 oktober.  Vrijdagmiddag zei Wopke Hoekstra, demissionair minister van 
Financiën en CDA-lijsttrekker, al dat ‘er iets heel raars moet gebeuren’ willen de scholen per 
8 februari niet open kunnen. ‘Ik vind dat we alles op alles moeten zetten om dat gerealiseerd 
te krijgen.’ 

Hoekstra sprak daar eigenlijk mee voor zijn beurt: collega-ministers met corona in hun 
portefeuille waren beduidend minder stellig en vonden Hoekstra’s uitspraken prematuur. 
Ministers als Arie Slob (Onderwijs), Tamara van Ark (Medische Zorg) en ook coronaminister 
Hugo de Jonge, tevens partij genoot van Hoekstra, stelden allemaal het advies van het 
Outbreak Management Team (OMT) af te willen wachten. Ze wilden daarbij bevestigd zien dat 
kinderen de nieuwe Britse virusvariant niet sneller doorgeven dan het bekende virustype.  

Desalniettemin stelde minister-president Rutte vanmiddag voorafgaand aan het Catshuis-
overleg al zich achter de woorden van Hoekstra te scharen. Dinsdag hoopt de premier meer te 
kunnen zeggen over wanneer de coronamaatregelen kunnen worden afgebouwd. ‘We snappen 
dat iedereen in Nederland ongelofelijk snakt naar perspectief en hopen dinsdag te kunnen 
vertellen welke ruimte er zou kunnen komen,’ zei Rutte daar vrijdag na afloop van de 
ministerraad al over. Hij noemde de situatie nog steeds precair met hoge besmettingscijfers 
en de verschillende gevaarlijke mutaties.  

Woensdag presenteerde het kabinet al een routekaart uit de lockdown. Het heropenen van 
basisscholen en kinderopvang was daarin de eerste stap, pas daarna kunnen middelbare 
scholen, winkels en contactberoepen weer stapsgewijs open.  
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Onderwijsvakbonden zijn niet onverdeeld gelukkig met de heropening en eisen harde 
veiligheidsmaatregelen voor het personeel. CNV Onderwijs wijst op de Britse coronavariant en 
andere mutaties die terrein winnen. ‘Zonder aanvullende maatregelen vinden wij heropening 
voor het personeel onverantwoord. Wij willen harde garanties van het kabinet over de inzet 
van sneltesten op scholen, versnelde vaccinatie van onderwijspersoneel en de verstrekking 
van medische FFP2 maskers aan personeel dat hier prijs op stelt.’  

Het uitgelekte OMT-advies, waarin staat dat basisscholen en de kinderopvang over ruim een 
week weer open kunnen, leidt tot onnodige onrust. Dat zegt de Algemene Onderwijsbond, die 
veel berichten ontvangt van onderwijzers met zorgen. Volgens Thijs den Otter van 
de Algemene Onderwijsbond willen de meeste mensen die in het onderwijs werken het liefst 
dat de scholen weer open gaan, maar het moet volgens het OMT wel op een verantwoorde 
manier gebeuren. ‘De communicatie - weer via een lek - zorgt voor onnodige onrust. Waarom 
kan men niet wachten tot het advies geheel is afgetikt en iedereen kan lezen 
welke maatregelen er nodig zijn voor kinderen en onderwijspersoneel?’ vraagt hij zich 
af. Bron: De Stentor, 31 januari 2021.  
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Personeel Miss Etam en Steps bereidt faillissementsaanvraag 
winkels voor 

Werknemers van kledingwinkels Miss Etam en Steps bereiden een faillissementsaanvraag 
voor. De 350 medewerkers hebben nog geen loon over januari ontvangen en hebben het 
volgens vakbondsbestuurder Martin Pikaart (AVV) ‘helemaal gehad’ met eigenaar Martijn 
Rozenboom.  

Die liet vrijdagmiddag aan zijn personeel weten dat er voorlopig geen salaris wordt uitbetaald. 
Volgens hem is dat omdat hij nog geen duidelijkheid heeft van het UWV of hij in aanmerking 
komt voor de NOW-steunmaatregelen.  

Het is volgens Pikaart ook onduidelijk of Rozenboom pensioenpremies heeft afgedragen vanaf 
de doorstart in september. ‘Los van deze puur financiële problemen, lijkt het er nog steeds 
niet op dat Rozenboom de intentie heeft er een levensvatbare onderneming van te maken. Hij 
heeft zelf besloten dat Miss Etam een outlet gaat worden en dat hij daar geen hoofdkantoor of 
distributie voor nodig heeft. Een ondernemingsplan lijkt er niet onder te liggen.’ 
 
Volgens de AVV-bestuurder zijn de medewerkers van zowel Miss Etam als Steps helemaal 
klaar met de in hun ogen uitzichtloze situatie waarin ze al maanden verkeren. ‘Mensen 
proberen een andere baan te krijgen, maar dat valt niet mee in deze tijd. En de medewerkers 
die er nog zijn, bereiden samen met ons en de ondernemingsraad een faillissementsaanvraag 
voor. Het is kiezen uit twee slechte opties, want het is in deze crisis maar de vraag of een 
ander bedrijf de winkels wil of kan overnemen.’ 

Door de lockdown zijn alle winkels van Miss Etam en Steps sinds half december dicht. Voor 
die tijd waren er al tientallen filialen gesloten en klaagden werknemers steen en been over het 
uitblijven van onder meer nieuwe collecties. Moederbedrijf NXT Fashion deed eind vorig jaar 
een beroep op de NOW-regeling wegens substantieel omzetverlies. 

Eigenaar Martijn Rozenboom nam begin september Miss Etam en het veel kleinere Steps over 
na het faillissement van het Belgische FNG. Volgens Rozenboom ziet het UWV de organisatie 
tot nu toe als een nieuwe onderneming, die niet in aanmerking komt voor steun. 

De omstreden ‘bedrijvendokter’ is het daar niet mee eens. Hij wijst erop dat het oude Miss 
Etam en Steps zijn voortgezet, weliswaar in afgeslankte vorm, maar ook met het personeel dat 
vóór het faillissement al in dienst was. Rozenboom gaat ervan uit dat het UWV de NOW-
regeling alsnog toekent en dat het salaris van de werknemers daarna kan worden uitbetaald.  

Rozenboom nam behalve Miss Etam en Steps ook Expresso, Claudia Sträter en Promiss over. 
Hij telde er in totaal 7,8 miljoen euro voor neer. Rozenboom verkocht dameskledingwinkels 
Expresso en Claudia Sträter door aan de Van Uffelen Groep. Promiss is in november 
overgenomen door het Belgische Paprika. Bron: De Stentor, 1 februari 2021.  
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1 week later   

 

2 weken later 
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Parfumerieketen Douglas sluit zo’n vijfhonderd winkels in 
Europa 

De Duitse parfumerieketen Douglas sluit rond de 500 van zijn circa 2400 winkels in Europa. 
Met name in Zuid-Europa gaat de keten snijden in het winkelbestand, maar ook in Duitsland 
verdwijnen 60 winkels. Het is volgens een woordvoerster niet uitgesloten dat ook in Nederland 
filialen verdwijnen. 

Het bedrijf maakt pas na het weekend bekend welke winkels gesloten worden. Eerst wil 
Douglas het eigen personeel inlichten. Alle winkelsluitingen moeten in het najaar van 2022 
afgerond zijn. In Nederland heeft de parfumerieketen 110 winkels en 2000 medewerkers in 
dienst. 

Douglas zet de stap vanwege de verschuiving van een deel van zijn verkopen naar de 
webwinkel. Die gedragsverandering werd door de coronapandemie en maatregelen als 
lockdowns en winkelsluitingen afgelopen jaar versneld. In Zuid-Europa had Douglas door 
overnames ook relatief veel winkels en daardoor leveren die winkels niet allemaal genoeg op. 

Door te snoeien in zijn winkelbestand wil Douglas tot 120 miljoen euro besparen. Het bedrijf 
verwacht dat een groot deel van de omzet behouden blijft omdat klanten naar de resterende 
winkels en de webshop van de keten zullen gaan. Voor de sluitingen en het vertrek van 
personeel zet Douglas eenmalig 94 miljoen euro opzij. 

De grote reorganisatie treft Nederland nauwelijks. Volgens een woordvoerster is er geen sprake 
van ‘geforceerde en grootschalige sluitingen’ bij de 111 vestigingen in Nederland.  

Douglas zet al langer in op de versterking van de webwinkel. In het boekjaar 2019/2020, dat 
tot en met eind september liep, was de omzet van Douglas 3,2 miljard euro waarvan 822 
miljoen uit onlineverkoop kwam. De omzet was ongeveer 6 procent lager dan een jaar eerder. 
De operationele winst kwam uit op 292 miljoen euro. Bron: De Stentor, 28 januari 2021.    

Corona-eenzaamheid maakt Twentse oudere machteloos tegen 
oplichters 

HENGELO - De werkster, de buurjongen die boodschappen doet, de overbuurvrouw die de 
plantjes verzorgt: voor sommige ouderen zijn het de enige mensen die ze nog zien in coronatijd. 
Het maakt ze kwetsbaarder dan ooit. Want wie merkt het als die behulpzame buurjongen de 
bankrekening plundert? 

Anita Morskieft krijgt nog kippenvel als ze erover vertelt. Over die oude man die werd 
geterroriseerd door zijn huishoudelijke hulp. ‘Ze schold op de thuiszorg, ze maakte alleen 
schoon wat hij kon zien en ze zette hem onder druk om haar extra geld te geven. En hij was 
zo bang om haar kwijt te raken, dat hij dat allemaal liet gebeuren.’ Bron: Tubantia, 6 februari 
2021.   
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Baudet schudt de handen van aanwezigen. © Alice van Eijk 
 

Manifestatie voor Forum voor Democratie in Apeldoorn 
verloopt rustig, maar Baudet schudt wel handen 

Vandaag houdt Forum voor Democratie een politieke manifestatie op het Stationsplein in 
Apeldoorn. De bijeenkomst vindt plaats tussen 11.00 en 13.00 uur. Er mogen maximaal 
driehonderd deelnemers komen. Het is momenteel rustig: enkele tientallen mensen hebben 
hun opwachting gemaakt op het plein, onder wie fractievoorzitter Thierry Baudet.  

Als de deelnemers zich niet aan de geldende coronamaatregelen houden, of aan andere 
maatregelen die gelden bij een publieke manifestatie, kan burgemeester Ton Heerts besluiten 
het evenement te ontbinden. Tot nu toe lijkt alles rustig te verlopen. Zo’n vijftig mensen 
hebben zich verzameld op het plein. Mensen houden over het algemeen afstand, hoewel 
Baudet wel handen van aanwezigen schudt. Bron: De Stentor, 6 februari 2021.  

 

FvD-leider Thierry Baudet schudde zaterdagmorgen in Apeldoorn heel wat handjes. © 
Maarten Sprangh 
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Handen schudden valt verkeerd bij burgemeester van 
Apeldoorn: ‘Thierry Baudet overtreedt de coronaregels’ 

Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet heeft vanmorgen tijdens een politieke 
manifestatie in Apeldoorn de coronaregels overtreden door mensen de hand te schudden. 
Reden voor politie om in te grijpen en de beveiliging van Baudet te beëindigen: ‘Hij heeft zich 
aan de coronaregels te houden’. 

Forum voor Democratie kreeg ‘onder nadrukkelijke voorwaarden’ toestemming voor het 
houden van de politieke manifestatie in Apeldoorn, de eerste in een reeks van zestig 
bijeenkomsten door heel Nederland. Maar het kan zomaar de laatste zijn, Baudet schudde 
namelijk flink wat handen tijdens de manifestatie op het Apeldoornse Stationsplein 
vanmorgen. Ook ging de FvD-voorman met tientallen mensen op de foto waarbij niet 
anderhalve meter afstand werd gehouden.  Bron: De Stentor, 6 februari 2021. 

Oorlogsveteraan Tom Moore (100) met corona in ziekenhuis 

 
De bekende Britse oorlogsveteraan Tom Moore (100) is besmet met het coronavirus. Hij is 
opgenomen in het ziekenhuis. ’Captain Tom’ werd vorig jaar wereldberoemd toen hij rondjes 
liep door zijn tuin om geld in te zamelen voor de Britse gezondheidszorg. 

Volgens zijn dochter testte Moore deze week positief en werd hij zondag opgenomen. Hij ligt 
niet op de intensive care. Moore is nog niet ingeënt. Hij was de afgelopen weken al ziek door 
een longontsteking. 

Zijn oorspronkelijke doel met het rondjes lopen was om voor zijn honderdste verjaardag op 30 
april duizend pond op te halen, maar het was op zijn verjaardag al 30 miljoen pond (33 miljoen 
euro). De Britse koningin Elizabeth heeft hem voor zijn inzamelingsactie tot ridder geslagen. 
Vliegtuigen van de Britse luchtmacht vlogen als eerbetoon over zijn huis en hij kreeg de eretitel 
van kolonel.  
 
De Britse veteraan Tom Moore wordt geridderd, mede als dank voor zijn inzamelingsactie voor 
coronaslachtoffers. De 100-jarige Brit krijgt de onderscheiding op speciaal verzoek van 
premier Boris Johnson, melden Britse media dinsdagavond. De voordracht is goedgekeurd 
door koningin Elizabeth.  Bron: De Telegraaf, 31 jan. 2021. 
  

 

De Britse oorlogsveteraan en coronaheld Tom Moore (100) is door de Britse editie 
van GQ uitgeroepen tot inspiratie van het jaar. Moore pronkt dankzij die titel ook op de omslag 
van het tijdschrift en is daarmee het oudste covermodel ooit. 
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Britse oorlogsveteraan 'Captain Tom' (100) overleden  

De 100-jarige Britse oorlogsveteraan Tom Moore is overleden. Dat heeft zijn familie 
bekendgemaakt. 'Captain Tom' werd vorig jaar wereldberoemd toen hij rondjes liep door zijn 
tuin om geld op te halen voor de Britse gezondheidszorg. De actie was een groot succes: hij 
haalde 33 miljoen pond op, omgerekend 37 miljoen euro. Hij werd daarvoor geridderd door 
koningin Elizabeth. 

Twee dagen geleden werd bekend dat Tom Moore besmet was met het coronavirus en dat hij 
was opgenomen in het ziekenhuis. Zijn dochter vertelde toen dat hij niet op de IC lag. Hij was 
niet gevaccineerd en werd de afgelopen weken al behandeld voor een longontsteking. Bron: 
NOS, 2 februari 2021.   

 

 



176 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veel deskundigen zijn niet gerust op versoepeling van de coronamaatregelen. Dinsdag werd 
juist bekend dat twee derde van alle besmettingen nu wordt veroorzaakt door de Britse 
variant. Enkele dagen geleden ging het nog om de helft. Ook andere coronavarianten, uit 
Zuid-Afrika en Zuid-Amerika, zijn al in Nederland opgedoken. 
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Het kabinet ziet door de besmettelijker variant wel alle reden om de winkels en andere 
instellingen weken langer dicht te houden. De harde lockdown ging op 15 december in en is 
nu voor de tweede keer verlengd: aanvankelijk zou de massale sluiting tot 19 januari duren; 
daarna tot 9 februari. Bron: AD, 2 februari 2021. 
 

 

 

Ic-artsen: ‘Tijd is rijp om meer coronadoden te accepteren en 

de maatregelen te versoepelen’ 

De coronamaatregelen hebben grote gevolgen en de tijd is wellicht rijp ze daarom te 
versoepelen. En dan moeten we als maatschappij accepteren dat er daardoor meer 
patiënten met corona zullen overlijden. Die opmerkelijke boodschap komt van vier ic-artsen, 
die stellen dat we meer schade hebben van sommige maatregelen dan van het virus zelf. 

De intensivisten Hugo Touw, Hans van der Hoeven en Alec Veenendaal van het Radboudumc 
in Nijmegen en Nynke Postma van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk 
gooien de spreekwoordelijke knuppel in het hoenderhok, door ervoor te pleiten de focus niet 
alleen te leggen op de IC, maar verder te kijken dan het ziekenhuis bij de overwegingen. Zeker 
nu de crisis langer duurt en we er voorlopig nog niet vanaf zijn. 

Als voorbeeld noemen ze een patiënt van 75 jaar met suikerziekte die niet meer in staat is om 
thuis de trap op te lopen en een patiënt van 69 jaar met flink overgewicht en een eerder 
herseninfarct.  
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‘Een groot aantal van dat soort patiënten komt toch te overlijden of belandt na verblijf op de 
ic in een zware en langdurige revalidatie. Daarbij moet je je afvragen of dat opweegt tegen de 
negatieve gevolgen die de coronamaatregelen hebben voor andere groepen’, zegt hoogleraar 
intensive care Hans van der Hoeven.  

‘Wat we nu wellicht aan het doen zijn, is dat we door sommige coronamaatregelen van grote 
groepen mensen belangrijke levensjaren aan het afpakken zijn. Daar staat slechts een beperkt 
aantal gewonnen levensjaren voor sommige coronapatiënten tegenover.’ 

Daarbij gaat het onder meer om andere patiënten waarvoor nu behandelingen moeten worden 
uitgesteld en kinderen die te lijden hebben onder de schoolsluiting. Ook de economische 
gevolgen hebben een negatieve invloed op de gezondheid van onze samenleving, zo stelden de 
vier intensivisten maandag in een opiniestuk in NRC.  

Dat geluid is niet nieuw en werd al eerder geuit door criticasters van het coronabeleid, die 
menen dat het coronabeleid te veel wordt bepaald door de drukte in de ziekenhuizen. Maar 
bijzonder is dat het geluid nu afkomt van mensen als Van der Hoeven, die in december nog 
groot alarm sloeg over de toename van het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen.   
 
Van der Hoeven: ‘Wij pleiten uiteraard voor het streng handhaven van de basismaatregelen 
en de gedeeltelijk lockdown, maar de consequenties van sommige maatregelen worden steeds 
groter, terwijl steeds duidelijker wordt dat de winst die ze opleveren niet heel groot is. Dan 
moet je je afvragen: is het nog wel in balans?’  Bron: AD, 1 februari 2021.   
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Vaccineren met twee verschillende vaccins 

Onderzoekers van de universiteit van Oxford gaan proefpersonen inenten met een combinatie 
van twee verschillende coronavaccins. Het gaat om de middelen van AstraZeneca/Oxford en 
Pfizer/BioNTech. 

Deskundigen kunnen zo gaan uitzoeken of twee inentingen met verschillende vaccins betere 
of slechtere resultaten opleveren dan twee doses van hetzelfde product. De universiteit gaat 
op zoek naar 820 proefpersonen van 50 jaar en ouder op acht locaties in het Verenigd 
Koninkrijk. 

Het aantrekken van de honderden deelnemers moet deze maand worden afgerond. Daarna 
worden rond juni de eerste onderzoeksresultaten verwacht. De Britse regering trekt 7 miljoen 
pond (bijna 8 miljoen euro) uit om het onderzoek te steunen. Bron: AD, 4 februari 2021. 

Opnamestop Medisch Centrum Leeuwarden 

Het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) stelt een opnamestop in op zijn oncologische 
verpleegafdeling na een uitbraak van corona. Op de afdeling zijn elf medewerkers positief 
getest op het virus. Ook zes patiënten zijn tot nu toe positief getest op Covid-19, maakte het 
ziekenhuis bekend. 

‘Het MCL neemt maatregelen om de oncologische zorg zo goed mogelijk doorgang te kunnen 
laten vinden. De opnamestop duurt zeker tot 8 februari’, aldus het ziekenhuis. Het MCL doet 
onderzoek hoe de besmettingshaard is ontstaan. Bron: AD, 4 februari 2021. 
 

Kabinet verlengt harde lockdown tot zeker 2 maart 

Het kabinet verlengt de huidige lockdown tot zeker 2 maart. Dat melden ingewijden. Dat 
betekent dat winkels, horeca, musea en bioscopen tot die tijd dicht blijven. Ook 
contactberoepen zoals kappers mogen tot 2 maart nog niet aan de slag.  

Ondanks waarschuwingen voor de mutaties van het coronavirus, kondigt het kabinet 
vanavond wel enkele versoepelingen van de maatregelen aan. Het plan voor de komende week: 
maandag de basisscholen open, woensdag een einde maken aan de avondklok en dezelfde dag 
ook niet-essentiële winkels toestaan om bestellingen af te laten halen. 

Hoewel minister Hugo de Jonge (Zorg) niet wil spreken van versoepelingen, laat het kabinet 
de teugels zo toch wat vieren. 

Het heropenen van de basisscholen en de kinderopvang (let op, niet de bso’s), stond van meet 
af aan hoog op het wensenlijstje. Nu het aantal besmettingen onder de 3600 per dag is 
gedoken, denkt het kabinet dat die ruimte er is. 

Dat ging niet zonder discussie. Binnen het OMT adviseerden een aantal leden dat ‘zij de 
risico’s op dit moment te groot achten om überhaupt over een versoepeling, zoals heropenen 
van de scholen, positief te adviseren’. 

Toch vond een meerderheid dat het kan en moet omdat er ruimte moet zijn voor ‘perspectief’. 
Ergo: de mensen zijn het spuugzat, de nevenschade loopt anders te veel op. 
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Niet-essentiële winkels zouden woensdag ook open gaan voor het ophalen van bestellingen, 
zo is het plan. Het gaat dan om ‘click & collect’: het afhalen van online of telefonisch bestelde 
producten. 

Ook de avondklok staat op de lijst van te schrappen maatregelen. Vanaf 10 februari, mits de 
besmettingscijfers niet ineens omslaan. 

De overige maatregelen, in principe dus de lockdown die vanaf half december een feit is, 
worden verlengd tot minstens 2 maart. Middelbare scholen, het hoger onderwijs, horeca, 
bioscopen, pretparken, musea etc., blijven dus zeker tot die dag op slot. 

Het is duidelijk dat het kabinet laveert tussen de vrees voor de buitenlandse (vooral de Britse) 
mutaties van het virus en het ‘chagrijn’ en de nevenschade van de huidige lockdown. 

Daarom wilde minister De Jonge gisteren niet ‘van versoepelingen spreken’. ‘Het gaat nog 
helemaal niet goed.’ De Jonge stelt dat er ‘nog altijd de dreiging van een derde golf is.’ 

Daarvoor waarschuwt ook het RIVM  vanmorgen nog nadrukkelijker. Het waarschuwt zelfs 
dat de Britse variant nog sneller oprukt dan al werd gevreesd. 

Het kabinet wil vanavond ook een kleine ‘doorkijk’ geven naar die herstart van de samenleving. 
‘Want we snappen dat iedereen in Nederland ongelofelijk snakt naar perspectief’, zei Rutte 
vrijdag al. 

Het moet een soort ‘road map’ worden van wat-er-wanneer-weer-mogelijk is. Daarmee hoopt 
de premier alle sectoren tegemoet te komen die nu zien dat de scholen heropenen, terwijl hun 
deuren op slot blijven. De volgorde zou nu zijn: eerst de basisscholen open, dan de 
detailhandel iets meer, de avondklok weg, dan de middelbare scholen heropenen en daarna 
de contactberoepen weer toestaan te werken. 

Dit wil het kabinet vanavond bekend maken: 

Op 8 februari mogen de basisscholen weer open, net als de kinderopvang. 

Op 10 februari mogen niet-essentiële winkels open gaan voor het ophalen van bestellingen, 
zo is het plan. Het gaat dan om ‘click & collect’: het afhalen van online of telefonisch bestelde 
producten. 

Ook de avondklok zou die dag, de 10e dus,  beëindigd kunnen worden, mits de 
besmettingscijfers niet ineens omslaan. 

De overige maatregelen, in principe dus de lockdown die vanaf half december een feit is, 
worden verlengd tot minstens 2 maart. Middelbare scholen, het hoger onderwijs, horeca, 
bioscopen, pretparken, musea etc., blijven dus zeker tot die dag op slot. Bron: De Stentor, 2 
februari 2021. 
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Afhalen in winkel 

Koopjesketen Action weet nog niet of het gaat lukken om volgende week al winkels te 
heropenen voor afhalers. Van het kabinet mag dat vanaf 10 februari, maar de discounter wil 
goed de tijd nemen om de organisatie op de verandering aan te passen. Bovendien vinden er 
in diverse filialen van Action momenteel nog verbouwingen plaats, waardoor die winkels 
sowieso pas later open kunnen voor het zogeheten 'click en collect'. 

‘We hebben de techniek, maar we moeten dit wel in alle winkels nog mogelijk maken’, laat een 
zegsman weten. In Frankrijk, België, Duitsland en Oostenrijk heeft Action al eerder een 
afhaalsysteem opgetuigd. Daar kunnen klanten via de website van Action al producten bij 
hun lokale winkel reserveren en daar ophalen. Klanten betalen pas bij de winkel. 

Winkelketen HEMA gaat aan de slag om zijn filialen open te stellen voor afhalers, nu de 
overheid dit vanaf volgende week toestaat. De details moeten nog worden uitgewerkt, maar 
waarschijnlijk kan het hele assortiment straks via 'click en collect' worden aangeschaft. 
‘Een losse tompouce wordt waarschijnlijk wel lastig, dat zal dan wel per vier gaan’, schat een 
woordvoerster in. 

HEMA beschouwt het als een moreel lichtpuntje dat de overheid eindelijk met nieuws is 
gekomen over iets dat wel mag. ‘Goed dat het kabinet geluisterd heeft naar de retail’, aldus de 
zegsvrouw, die wel aangeeft dat de moeilijke periode voor de detailhandel voorlopig nog niet 
voorbij is.  

Winkeliers zijn blij dat het kabinet een "voorzichtige stap zet richting heropening van winkels", 
maar met de mogelijkheid voor het afhalen van bestellingen zijn zeker niet alle winkels gered. 
Bijvoorbeeld voor bruidsmodewinkels waar jurken op maat gemaakt en gepast moeten 
worden, helpt 'click en collect' niet echt, laat winkeliersorganisatie INretail weten. 

De komende weken worden cruciaal voor een groot aantal kleding-, schoenen- en 
meubelzaken, zegt de branchevereniging. Bij een peiling onder de eigen achterban dacht 
vorige week nog ongeveer een derde van de ondernemers de komende maand niet te kunnen 
overleven en 35 procent gaf zichzelf nog maximaal twee maanden.  
 
Winkels moeten straks kunnen aantonen dat klanten die iets komen ophalen hun producten 
minimaal vier uur van tevoren hebben besteld. De autoriteiten zullen daar niet constant op 
toezien maar winkels moeten dat wel kunnen bewijzen als daar om wordt gevraagd, legde de 
Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls uit in de talkshow M. Bruls, die voorzitter is van het 
Veiligheidsberaad waarin de 25 veiligheidsregio's zijn vertegenwoordigd, zei dat de 
burgemeesters voorstander zijn van deze zogenoemde click en collect-regeling. Hij zei daar 
vorige week pas voor het eerst van te hebben gehoord. 

De Nijmeegse burgemeester wil bekijken hoe de regeling precies in de praktijk uitpakt. Het zal 
volgens hem anders zijn dan toen vorig jaar alleen met een reservering in een restaurant 
gegeten mocht worden, omdat die reservering volgens hem vaak pas bij de deur werd gemaakt. 

Alles is beter dan een gesloten boekhandel, maar het openstellen voor alleen het afhalen van 
bestellingen zal de omzet van de boekhandels niet veel helpen. Dat zegt de Koninklijke 
Boekverkopersbond (KBb). Ook vraagt de bond zich af of buiten boeken overhandigen in de 
maanden februari en maart ‘met het Nederlandse weer’ gaat lukken. ‘We vinden er vast wat 
op, maar ideaal is het niet’, zegt Anne Schroën, directeur van de KBb. Daarbij is volgens haar 
de kern van een bezoek aan een boekhandel het kunnen rondkijken en advies kunnen krijgen. 
Veel van de bezoekers van een boekhandel gaan weg met een boek dat ze van tevoren nog niet 
scherp voor, ogen hadden. Die willen in kasten kijken en door boeken bladeren. Dat kan met 
een afhaalbalie nog steeds niet.’ Bron: AD, 2 februari 2021.  
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Niet afrijden voor het rijbewijs 

Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) stelt nog eens 120.000 examens, toetsen 
en rijtesten uit vanwege het verlengen van de lockdown. Dat is bovenop de 310.000 
vervallen examens uit de periode van 15 december tot en met 9 februari.   

 

Het CBR meldde dat de theorie- en praktijkexamens, tussentijdse toetsen en rijtesten in ieder 
geval niet doorgaan tot en met dinsdag 2 maart. Na de verlengde lockdown kunnen alle 
examens en toetsen zonder extra kosten worden ingehaald. Voor het inhalen heeft het CBR tot 
en met mei plekken vrijgehouden. Hiervoor kan na de dag van uitstel een reservering worden 
gemaakt. Alle opleiders en de klanten van wie de examens, toetsen, rijtesten en cursussen 
niet doorgaan, krijgen bericht van het CBR. 

Plaatsen voor nieuwe praktijkexamens, toetsen en rijtesten kunnen voorlopig worden 
gereserveerd voor de periode vanaf 1 juni. Bron: AD, 2 februari 2021.   
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Mysterie in Rijssen: wie speelt elke dag de ‘Last Post’ bij het 
begin van de avondklok? 

Al bijna twee weken lang klinkt bij het ingaan van de avondklok de Last Post in het centrum 
van Rijssen. Tot verbazing van buurtbewoners, want wie doet dat toch? En dinsdagavond 
werd het mysterie nog groter. Want juist toen bewoners van appartementen aan de 
Elsenerstraat speciaal naar buiten kwamen om de begrafenismelodie te horen, bleef het voor 
het eerst in lange tijd stil. Wie zit hierachter? 

‘Vanaf de zaterdag dat de avondklok inging hebben we elke avond om negen uur de Last 
Post gehoord hier in het centrum. Alleen op zondag klonk de trompet niet’, zegt Ina Proos, die 
een appartement aan de Elsenserstraat bewoont. ‘Dinsdagavond zijn we met een aantal buren 
naar buiten gegaan om te horen waar de muziek vandaan kwam en of we iemand met een 
trompet konden ontdekken. Maar helaas bleef het stil.’ Bron: Tubantia, 3 februari 2021. 

 

Elke avond nadat de klok van de Schildkerk negen uur heeft geslagen, klinkt ruim een minuut 
lang de Last Post over het Europaplein. © Rikkert Harink 
 
 

Mysterie onthuld: dit zijn de Rijssense ‘trompettisten’ die de 
avondklok inluiden en ze leggen uit waarom 

Elke avond kort na 21.00 uur galmt de Last Post door het Rijssense stadshart. Maar wie zorgt 
daar eigenlijk voor? Een eerste zoektocht leverde deze week niets op, maar nu kan de 
trompettist toch ontmaskerd worden.  

Buren kwamen ervoor naar buiten, nieuwsgierig als ze waren. In de hoop dat ze een glimp 
zouden opvangen van de trompettist die de Last Post nu al twee weken door het Rijssense 
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centrum laat schallen. Maar het mysterie bleef onopgelost, want de talentvolle muzikant liet 
zich niet zien.  

Tubantia liet het er niet bij zitten en ging voor een tweede keer op onderzoek uit. Met ditmaal 
wel het gewenste resultaat. En wat blijkt, de aanstichters spelen helemaal geen trompet. En 
de Last Post heeft zeker nog niet voor het laatst geklonken.  Bron: Tubantia, 5 februari 2021. 

In groepjes van twee mensen buiten sporten 

Volwassenen mogen ook de komende weken in groepjes van slechts maximaal twee 
personen buiten sporten. Enkele bonden, waaronder de voetbalbond KNVB, hadden het 
kabinet opgeroepen om die maximale groepsgrootte uit te breiden. De overheid houdt echter 
in ieder geval tot 2 maart vast aan de al langer geldende regels. 

Kinderen tot en met 17 jaar mogen wel in groepsverband buiten trainen en ook onderlinge 
wedstrijden spelen. Voor iedereen van 18 jaar en ouder geldt dat sporten alleen mag in 
groepjes van twee, met onderling 1,5 meter afstand. Een teamsport beoefenen blijkt 
daardoor praktisch vrijwel onmogelijk. 

Vrijwel alle sportcompetities liggen al maanden stil. Alleen de Eredivisie, Keuken Kampioen 
Divisie en de Vrouwen Eredivisie konden in het betaalde voetbal doorgaan. Het kabinet gaf in 
december toestemming om enkele topsportcompetities te hervatten. In een aantal sporten, 
zoals volleybal, basketbal, korfbal, hockey en waterpolo, is de hoogste competitie inmiddels 
hervat. Bron: AD, 2 februari 2021. 
 

 

 



188 

 

Vijfde coronavaccin in Europa 

Europa krijgt wellicht een vijfde coronavaccin. Medicijntoezichthouder EMA in Amsterdam 
kijkt rechtstreeks mee met de onderzoeken naar het middel dat het bedrijf Novavax 
ontwikkelt. Dat maakt het mogelijk om sneller een oordeel klaar te hebben wanneer de 
makers het middel op de markt willen brengen. 

Zo'n beoordeling heet een rolling review. De inspecteurs van het EMA krijgen de resultaten 
van de tests binnen, terwijl het onderzoek loopt. Het is de laatste stap voor een aanvraag tot 
toelating. Wanneer het EMA positief oordeelt, is het uiteindelijk aan de Europese Commissie 
om te besluiten of een vaccin wordt goedgekeurd.  

Sinds het Britse medische tijdschrift The Lancet positief oordeelde over het Russische 
Sputnik V-vaccin is de belangstelling voor het middel - na eerdere scepsis - enorm gestegen. 
Het middel is 91,6 procent effectief en kan wedijveren met de westerse vaccins van 
Pfizer/BioNTech en Moderna. 

Het vaccin wordt in Rusland al langere tijd massaal gebruikt en ook andere landen vaccineren 
al met Sputnik V. Ook de Europese Commissie zou in overleg zijn met de Russen over het 
middel. Die op hun beurt gaven vorige week aan Europa in het tweede kwartaal van dit 
jaar 100 miljoen doses te kunnen leveren. Bron: De Stentor, 3 februari 2021.  
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Verbazing over rij hoogbejaarden in regen en kou voor prik: 
‘niet de bedoeling’ 

Tientallen hoogbejaarden staan woensdagochtend in de regen en kou in een lange rij te 
wachten voor de vaccinatielocatie bij de Brabanthallen in Den Bosch. Dat was niet de 
bedoeling, volgens GGD Hart voor Brabant. 

 
Tientallen hoogbejaarden staan woensdagochtend in de kou te wachten in een rij voor de 
vaccinatielocatie bij de Brabanthallen in Den Bosch. © Ingestuurde foto 
‘Dat hier toch mensen buiten in de kou en regen moesten wachten, vinden we erg vervelend’, 
zegt woordvoerder van GGD Hart voor Brabant Sandra Verhoeven. De locatie is ingericht met 
(warme) wachtruimtes en looproutes, juist om dit soort taferelen te voorkomen, laat ze 
weten.  Bron: AD, 3 februari 2021.   
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Tien miljoen vaccinaties in het Verenigd Koninkrijk 

In het Verenigd Koninkrijk hebben inmiddels 10 miljoen mensen een eerste prik tegen het 
coronavirus gekregen. Premier Boris Johnson sprak op Twitter over een fantastisch resultaat. 
Hij bedankte iedereen die heeft geholpen om het bereiken van deze mijlpaal mogelijk te maken. 

Bij het streven van de Britse overheid de kwetsbaarste groepen te vaccineren, wordt snel 
vooruitgang boekt. Het is de bedoeling dat rond 15 februari alle 15 miljoen burgers en 
verzorgers die het grootste risico lopen, een eerste dosis hebben gekregen. Daarna 
volgen mogelijk versoepelingen van de lockdownbeperkingen. 

De Britten geven 400.000 prikken per dag. Na Israël en de Verenigde Arabische Emiraten 
komt Groot-Brittannië daardoor op de derde plaats wat betreft het aantal toegediende 
doses per honderd mensen. Het land keurde eerder dan de EU vaccins goed, en sloot 
contracten af, waardoor het ook eerder met vaccineren kon beginnen. Bron: De Stentor, 3 
februari 2021.   

 

Dierenrechtenorganisatie gaan aangifte doen 

Een aantal dierenrechtenorganisaties en dierenvrienden zeggen direct aangifte te zullen doen 
als Diergaarde Blijdorp uit financiële nood overgaat tot het doden van gezonde dieren. Ze 
schrijven dat aan zowel directeur Erik Zevenbergen van de Rotterdamse dierentuin als aan de 
gemeenteraad. 

De dierentuin zit door corona in de problemen, net als veel andere dierentuinen in het land. 
Vorige week meldde wethouder Bert Wijbenga (dierenwelzijn) dat Blijdorp om het aantal dieren 
te verminderen, in het uiterste geval en "zeer tegen haar zin" misschien zal moeten overgaan 
tot euthanasie. Bron: AD, 4 februari 2021. 

 

Toegang geweigerd op Schiphol 

De afgelopen twee maanden is 470 reizigers de toegang tot Nederland geweigerd door de 
Koninklijke Marechaussee. Het gaat om arriverende passagiers van buiten de Europese Unie 
en het Schengengebied. 

Ze hadden geen geldige reden om naar ons land te reizen, meldt minister Cora van 
Nieuwenhuizen (Infrastructuur). Sinds maart 2020 geldt een inreisverbod vanwege corona 
voor mensen van buiten de EU en het Schengengebied. 

Het overgrote deel (388) werd tegengehouden op de luchthaven Schiphol. Nog eens 52 reizigers 
werden geweigerd in de haven van Hoek van Holland. 

De meeste mensen die de toegang werd ontzegd zijn Britten (138). Vanaf 1 januari vallen 
inwoners van het Verenigd Koninkrijk vanwege de brexit niet meer onder EU-regels en mogen 
zij vanwege de coronabeperkingen alleen als dat strikt noodzakelijk is Nederland nog in. Bron: 
AD, 4 februari 2021.  
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Basisscholen in West-Brabant gaan niet open 

Ruim dertig basisscholen van Lowys Porquin in West-Brabant gaan maandag niet open, 
maakt de organisatie vandaag bekend in een brief aan ouders. ‘We zien het als 
onze verantwoordelijkheid om onze scholen alleen open te stellen als we 
dit veilig, verantwoord en uitvoerbaar kunnen doen.' Dat lijkt niet mogelijk. 

Het besluit geldt tot zeker na de carnavalsvakantie, schrijft men. Onderwijs op afstand gaat 
wel door, net als noodopvang op de aangewezen centrale locaties. Óp deze manier hebben 
leraren ook langer de tijd om fysiek onderwijs na de carnavalsvakantie goed voor te bereiden', 
luidt het schrijven. Bron: De Stentor, 3 februari 2021. 

Ouders van kinderen op scholen van Lowys Porquin hebben voornamelijk positief 
gereageerd op het besluit van de organisatie om de scholen maandag niet te heropenen. Dat 
zei plaatsvervangend voorzitter van de onderwijsinstelling Els Kooijmans donderdagochtend 
op Radio 1. 

‘We hebben voornamelijk positieve reacties gekregen. Mensen hebben toch twijfels. Sommigen 
hadden twijfels hun kinderen naar school te sturen’, aldus Kooijmans. 

Gisteren maakte de organisatie in West-Brabant bekend maandag niet open te gaan ondanks 
dat het kabinet heeft besloten tot heropening van basisscholen. De instelling vindt 
heropening niet veilig onder meer wegens de onduidelijkheid over de opmars van de Britse, 
Braziliaanse en Zuid-Afrikaanse varianten van het coronavirus. Onder Lowys Porquin 
vallen ruim dertig basisscholen met in totaal ongeveer 6100 leerlingen. Bron: AD, 4 februari 
2021.  
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Basisscholen mogen officieel maandag open, maar gebeurt dat 
ook echt? 

De basisscholen mogen officieel vanaf maandag weer open - zo bleek tijdens de 
coronapersconferentie van het kabinet - maar het is zeer de vraag of ze dat allemaal écht doen. 
Er zijn grote zorgen over de veiligheid van het onderwijspersoneel. Ook de detailhandel is niet 
onverdeeld enthousiast. ‘Het is een stap, maar niet dé oplossing.’  

De zorgen van het onderwijspersoneel zijn deze ronde groter dan tijdens de lockdown in het 
voorjaar en het groeiende aantal besmettingen in de herfst. Reden: de opmars van de Britse 
variant. ‘Leerkrachten willen meer bescherming en vragen ook meer uitleg: waarom acht het 
kabinet het veilig om open te gaan’, merkt Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad. 
Bron: AD, 2 februari 2021.   

 

Leraren lopen evenveel risico het coronavirus op te lopen als mensen met andere beroepen. 
Daarom kunnen basisscholen en kinderdagverblijven veilig weer open, legde Jaap van Dissel 
van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) uit. Volgens Van Dissel lopen 
vooral mensen die in de zorg werken, zoals verpleeghuismedewerkers, meer gevaar om besmet 
te raken. 

Het RIVM probeert bij besmettingen te volgen wie het virus eerst heeft opgelopen en aan wie 
het virus vervolgens is overgedragen. Kinderen van 0 tot 12 jaar besmetten nauwelijks 
anderen. Ze dragen het virus vooral over aan hun leeftijdsgenoten en aan 30- tot 50-jarigen, 
hun ouders dus. Maar het komt binnen het gezin veel vaker voor dat ouders hun kinderen 
besmetten. De groep van 12 tot 18 jaar speelt een veel grotere rol bij de verspreiding. Net als 
volwassenen besmetten ze veel vaker anderen. Bron: AD, 4 februari 2021.  
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Basisscholen over nieuwe regels: komen ze in Den Haag 
überhaupt wel eens in een klaslokaal? 

De nieuwe strenge coronaregels waaronder de 6000 basisscholen maandag weer open mogen, 
zorgen voor flinke onrust bij docenten én ouders. Volgens leraren zijn nogal wat eisen in 
praktijk onwerkbaar, terwijl ouders zich zorgen maken over het testen van hun kinderen. 

Na dagen van onduidelijkheid kwam minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) 
gistermiddag eindelijk met de concrete voorwaarden voor heropening. Zo wordt scholen 
geadviseerd om voor de groepen 4, 5 en 6 groepjes van vijf kinderen maken, die bij elkaar in 
de buurt mogen komen. In de groepen 7 en 8 wordt met nog kleinere groepjes of tweetallen 
gewerkt.  

Is er een coronabesmetting dan moeten klas en leraar vijf dagen in quarantaine, aldus Slob. 
Ouders kunnen hun kind daarna laten testen, bij een negatieve uitslag mag zoon of dochter 
dan weer naar school. Niet testen betekent nog eens vijf dagen verplichte quarantaine. Scholen 
geven in die periode zoveel mogelijk onderwijs op afstand.  

Veel docenten zien de regels hoofdschuddend aan. ‘Er worden allerlei dingen door de politiek 
en het Outbreak Management bedacht die totaal niet werkbaar zijn’, verzucht lerares 
Natascha de Korte, momenteel geeft ze op de Haagse basisschool de Parkiet les aan groep 4. 
‘Neem bubbels van vijf kinderen voor groep 4 tot 6. Ik heb 28 kinderen en zit een lokaal van 
45 vierkante meter. Ik ga het niet eens proberen. Komen die mensen überhaupt in een 
klaslokaal?’ Liever zou ze met halve klassen werken. ‘Dan zijn de regels veel gemakkelijker te 
handhaven.’ 

En wat als een klas onmiddellijk in quarantaine moet? ‘De leerkracht moet dan alle ouders 
contacten, terwijl er op dat moment bijna dertig kinderen aanwezig zijn’, vertelt Hanneke 
Schmidt van de Bohemen-Kijkduinschool, eveneens in Den Haag. ‘Praktisch gezien is dat niet 
haalbaar! Niet alle ouders zijn direct in staat om hun kind op te halen, zodat de leerkracht 
langer dan wenselijk tussen mogelijk besmette kinderen moet verblijven. Het 
besmettingsrisico neemt zo toe.’ Ook het schakelen naar online lesgeven, als een klas in 
quarantaine zit, is tijdrovend en vergt veel voorbereiding van de leerkracht, stelt ze. De nieuwe 
regels zitten Schmidt dan ook hoog. ‘Het rammelt aan alle kanten, wij worden met een kluitje 
in het riet gestuurd.’  

De leerkracht vraagt zich dan ook af of minister Slob zich voldoende realiseert, wat dit besluit 
allemaal teweeg brengt. ‘Het voelt alsof het maatschappelijke belang zwaarder weegt dan het 
welzijnsbelang van het onderwijzend personeel.’ 

De docenten krijgen steun van de Algemene Onderwijsbond (Aob). ‘Het ministerie van OCW 
neemt de coronazorgen van leraren niet serieus en laat zich leiden door haast en niet door 
zorgvuldigheid,’ stelt bestuurder Jelmer Evers. Hij betwist dat de nieuwe richtlijnen zijn 
afgestemd met belangenorganisaties van leraren, schoolleiders en schoolbesturen, zoals Slob 
claimt. ‘Veel van onze eerdere zorgen en opmerkingen zijn hierin niet terug te vinden. We 
hebben echt meer tijd nodig.’ Ook basisschoolkoepel de PO-Raad noemt de voorbereidingstijd 
voor scholen eveneens erg krap. 

Nog een andere zorg: bij corona-achtige klachten moeten kinderen thuis blijven volgens het 
kabinet. ‘Maar als de kinderen volgende week weer met elkaar in contact komen raken ze per 
definitie verkouden’, stelt Cathelijne Anten. Ze geeft les aan groep 5 op basisschool de Globe 
in Amsterdam. ‘Dan moet ik dus van iedereen in de klas de verkoudheid gaan bijhouden. Hee, 
kucht Pietje en hoe vaak? Is het kuchen of hoesten? Hee, meisje X snuit haar neus, wat 
betekent dat? Ik ben geen dokter.’  
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Een heleboel ouders sturen hun kind met verkoudheidsklachten bovendien gewoon naar 
school, zeggen docenten. Velen willen hun kind na vijf dagen quarantaine niet laten testen. 
Zo kreeg de school van Natascha de Korte al een brief waarin ouders dat bij voorbaat 
verboden. De vermeende kindonvriendelijkheid van de PCR test wordt door veel ouders 
aangehaald. ‘Een sneltest vind ik prima maar no way dat ik mijn kinderen zo’n stokje in hun 
neus en keel laat duwen’, stelt Jacqueline van Eekelen op Facebook.  

Alle weerstand wordt zichtbaar in de online petitie ‘Tegen het op corona testen van kinderen 
op school’, die al 88.000 keer is ondertekend. Ondertussen bestookt Viruswaarheid 
basisschool-directeuren met dreigende brieven over het testen.  Scholen die leerlingen toegang 
weigeren vanwege het ontbreken van een negatieve coronatest kunnen door de rechter 
schuldig bevonden worden aan discriminatie, stelt Viruswaarheid daarin ten onrechte.  

Belangengroep Ouders & Onderwijs beklemtoont dat ouders niet verplicht zijn hun kinderen 
te laten testen na vijf dagen quarantaine. ‘Leerlingen kunnen zich laten testen, maar dat is 
niet verplicht’, stelt directeur Lobke de Vlaming. Kinderen zullen ook niet zomaar op school 
worden getest zonder expliciete toestemming van de ouders.   

Ouders & Onderwijs toont begrip voor de zorgen van docenten, maar is vooral verheugd dat 
de scholen weer open gaan. ‘De meeste ouders zijn het kabinet dankbaar daarvoor, het is niet 
goed dat kinderen te lang niet naar school gaan. Die stille meerderheid hoor je echter veel 
minder.’ De Vlaming denkt dat de soep minder heet gegeten wordt dan opgediend. ‘De meeste 
ouders zijn welwillend, afgelopen maanden verliep alles ook grotendeels prima.’ 

Koepel de PO-Raad is blij dat de richtlijnen er zijn, maar beklemtoont dat een normale 
schoolsituatie nog ver weg is. ‘Veel is anders en onvoorspelbaar’, zegt voorzitter Rinda den 
Besten. ‘Neem de strenge quarantaineregels. Het is belangrijk dat ouders en werkgevers daar 
rekening mee houden.’ 

Minister Slob zegt alle zorgen te begrijpen, maar stelt tegelijk dat alle scholen voor álle 
leerlingen open moeten. Voor halve klassen lesgeven mag alleen bij een tekort aan docenten. 
Slob beklemtoont dat de opening dankzij de maatregelen ‘zo veilig mogelijk is’. Hij erkent dat 
het  werken met bubbels voor klassen met vijfentwintig kinderen of groter problemen oplevert 
en niet altijd mogelijk is. Verder heeft hij het OMT advies gevraagd hoe docente Cathelijne 
Anten en haar duizenden collega's om moeten gaan met verkouden leerlingen. Dat advies volgt 
begin volgende week. 

Amsterdamse juf Cathelijne Anten beklemtoont dat ze ondanks al haar zorgen dolgraag weer 
aan het werk gaat. ‘Maar het betekent wel dat ik privé een stap terug doe en bijvoorbeeld mijn 
ouders niet opzoek. Als een kind mij maandag een knuffel geeft, weer ik die niet af.’ De Korte 
beklemtoont dat leraren wel wat meer waardering verdienen. ‘Er wordt veel over ons geklaagd, 
maar of het nu online les geven is of met halve klassen, we doen het en houden alles draaiend.’ 
Bron: AD, 4 februari 2021.  

Ouders boos om dicht blijven scholen rond Bergen op Zoom: 
‘mijn kind huilde’ 

Flink wat ouders van de eenendertig scholen in en rond Bergen op Zoom die maandag dicht 
blijven, zijn boos dat hun kind niet naar school kan. Een aantal van hen heeft geprotesteerd 
bij de stichting Lowys Porquin waar de scholen onder vallen. 

‘Hoe leg je je kind, dat dinsdagavond met een vlaggetje in zijn hand de  ‘baas van het land‘ 
hoort zeggen dat hij weer naar school mag, uit dat het niet doorgaat. Tranen met tuiten’, 
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vertelt de zwaar teleurgestelde Natasja Goossens uit Woensdrecht wier dochter naar 
basisschool De Poorte in Woensdrecht gaat. Bron: AD, 4 februari 2021.   

De 31 scholen in Bergen op Zoom en omgeving die eerder deze week besloten pas na de 
carnavalsvakantie weer open te zullen gaan, zijn teruggekomen op hun besluit de scholen 
gaan toch open, nadat zowel het ministerie van Onderwijs en de Onderwijsinspectie daar op 
hebben aangedrongen. Bron: AD, 5 februari 2021. 

Steunpakket van Nederlands Letterenfonds 

Het Nederlands Letterenfonds, De Schrijverscentrale en de Koninklijke Boekverkopersbond 
hebben een steunpakket opgericht om ervoor te zorgen dat bibliotheken, scholen en 
boekwinkels alsnog schrijvers kunnen uitnodigen voor presentaties, interviews en lezingen. 
De organisaties willen dat er in het voorjaar hierdoor meer evenementen mogelijk zijn. 
Boekwinkels, scholen en bibliotheken kunnen via De Schrijverscentrale een schrijver boeken 
voor een boekpresentatie, interview of lezing. Het Letterenfonds vergoedt tot 500 euro van het 
honorarium van de schrijver en de Koninklijke Boekverkopersbond geeft nog maximaal 500 
euro om de organisatie te kunnen bekostigen. Bron: AD, 4 februari 2021.  
 
 

Chirurgisch mondkapje in regiotaxi 
 

Wie met de regiotaxi wil reizen, moet zich vanaf 8 februari aan 
strengere coronamaatregelen houden. Reizigers moeten een chirurgisch mondkapje (type II of 
type IIR) dragen. Een passagier die dat niet doet, wordt niet meegenomen. Overigens draagt 
de chauffeur ook altijd een mondkapje. 
 
Ook wordt het maximale aantal passagiers verminderd. Per bank of rij stoelen mag maar één 
zitplaats bezet zijn - voorin zitten naast de bestuurder is er niet meer bij. Reizigers mogen niet 
recht achter elkaar zitten of recht achter de chauffeur plaatsnemen. 
 
Bij het boeken van de regiotaxi vraagt de telefonist of de beller coronaklachten heeft. Verder 
moeten reizigers als dat kan zelf in- en uitstappen en de gordel omdoen, maar de chauffeur 
kan wel daarbij helpen. Bron: AD, 4 februari 2021.  
 
 

Geen naalden bij GGD Doetinchem 

De eerste mensen stonden vanmorgen al in de rij bij de kersverse priklocatie van de GGD in 
Doetinchem, toen bleek dat er geen naalden waren. Zeker vijftien senioren zijn weggestuurd, 
omdat ze daardoor geen vaccin tegen corona konden krijgen. 

Om 8.00 uur had de priklocatie in de Saza Topsporthal geopend moeten worden. Twee 
sportzalen in het gebouw op sportpark Zuid zijn tot september bedoeld om senioren te 
vaccineren tegen corona. 

Waarom de naalden ontbreken, is niet duidelijk. De aanwezigen is verteld dat er spuiten 
worden gehaald uit Apeldoorn en ze later vandaag moeten terugkomen om alsnog het vaccin 
te krijgen. 

Een van de aanwezigen die afdroop, is een vrouw van 92 uit Zeddam. ‘Ik ga maar koffiedrinken 
bij mijn neef’, zei ze. Betsy Klein Gunnewiek (90) uit Doetinchem zou als een van de eersten 
geprikt worden. Ze nam de blunder nuchter op. ‘Ik wacht wel even in de auto.’ Bron: AD, 4 
februari 2021. 
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Kabinet treft voorbereidingen voor verlengen avondklok 

Het kabinet treft toch voorbereidingen om de avondklok te verlengen. Het plan was om 
woensdag 10 februari de regels weer te versoepelen. Alarmerende geluiden over de Britse 
mutant van het coronavirus zetten dit voornemen op losse schroeven. 

‘Liever niet’, zei minister-president Mark Rutte dinsdagavond nog over de verlenging van de 
avondklok. Maar eerder die dag kwamen er verontrustende RIVM-cijfers los waaruit bleek dat 
twee derde van de nieuwe coronagevallen van de besmettelijker Britse variant afkomstig is en 
een derde coronagolf aanstaande is.  

‘Dat heeft de knop doen omgaan bij een aantal bewindslieden’, zegt een ingewijde. Wat helpt: 
in de Tweede Kamer lijken geen principiële bezwaren te zijn tegen een verlenging van de 
avondklok. Zowel bij PvdA, D66 als GroenLinks - eerder twijfelaars - is men vatbaar voor 
‘goede argumenten’ van het kabinet. 

Het besluit tot verlenging van de avondklok wordt bij D66 en GroenLinks als minder zwaar 
ervaren dan het eerdere gesoebat over instelling van een spertijd. In PvdA-kringen stoort men 
zich er wel aan dat premier Rutte zich ‘verschuilt’ achter een nieuw OMT-advies over de 
avondklok om een beslissing te kunnen nemen. ‘We weten allemaal wat daarin komt te staan’, 
aldus een anoniem Kamerlid. 

 
 
De politie controleert automobilisten in Rotterdam-Zuid tijdens de avondklok. © ANP 

 

Aanvankelijk wilde het kabinet zelf zo snel mogelijk af van de gehate spertijd, die overigens 
over het algemeen goed wordt nageleefd. Een verontrustend deeladvies van het Outbreak 
Management Team zette dat voornemen echter begin deze week compleet op losse schroeven.  

Daarin schrijft het OMT dat de huidige epidemiologische situatie ‘nog zeer zorgelijk’ is. Naast 
het heropenen van het primair onderwijs en de kinderopvang is er geen ruimte voor verdere 
versoepelingen. 
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Meermaals waren deze experts al pleitbezorger van een avondklok. Tel daar de nieuwe kennis 
bij op dat het leeuwendeel van de nieuwe besmettingen komt door de Britse variant, die een 
reproductiegetal kent van 1,3 (100 besmette personen dragen het virus over aan 130 anderen), 
en de schrik zit er goed in.  

Mocht er na de nieuwste OMT-beoordeling vrijdag inderdaad genoeg reden zijn om de 
avondklok te verlengen, dan moet de ministerraad daar begin volgende week over besluiten, 
na een Catshuissessie op zondag, gevolgd door een Kamerdebat. Bron: Tubantia, 4 februari 
2021.   

 

 
© Annina Romita 
 
 

Geboortegolfje en corona geen goede combi: kraamzorg in 
Twente onder druk 

Een geboortegolfje in combinatie met de coronacrisis is geen goede combinatie voor de 
kraamzorg. Sommige kraamzorgorganisaties zien zich genoodzaakt de zorg terug te brengen, 
omdat het door het relatief hoge aantal geboortes drukker is dan anders en er relatief veel 
kraamverzorgsters ziek zijn of in quarantaine verblijven. 

De eerste (intelligente) lockdown werpt negen maanden later z’n vruchten af. Sinds december 
worden er meer baby’s geboren dan normaal. De komende weken worden bijvoorbeeld in 
Eibergen, Haaksbergen en omgeving twee keer zoveel baby’s geboren als normaal in februari. 
Woordvoerder Roderic Rosenkamp van Naviva Kraamzorg acht voor dit jaar ‘een stijging met 
5 tot 10 procent reëel.’  De piek in geboorten houdt nog wel even aan, want de eerste lockdown 
duurde vorig jaar tot juni. Er ontstaat frictie door de drukte in combinatie met de 
coronaklachten van een aantal kraamverzorgsters dat niet kan werken.  Bron: Tubantia, 3 
februari 2021.    
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Vaccin uit Israël  

Israëlische wetenschappers hebben een veelbelovend medicijn voor de behandeling van 
Covid-19 ontwikkeld. Het middel, Exo-CD24 genaamd, helpt een zogenoemde cytokinestorm 
te voorkomen. Dat is een overreactie van het immuunsysteem die medeverantwoordelijk wordt 
gehouden voor het hoge sterftecijfer onder coronapatiënten. 

Bij een fase 1-proef met dertig personen, matig tot ernstig ziek door het 
virus, reageerde volgens Israëlische media bijna iedereen positief op het nieuwe medicament. 
Van hen mochten er 29 na drie tot vijf dagen het ziekenhuis verlaten. ‘Een grote doorbraak', 
aldus Nadir Arber, die het eiwit CD24 bouwde met zijn team van het Ichilov Medisch Centrum 
in Tel Aviv. 

Arber voegde eraan toe dat het nieuwe preparaat een keer per dag gedurende enkele minuten 
moet worden geïnhaleerd om direct in de longen het immuunsysteem te beteugelen en de 
levensgevaarlijke cytokinestorm te doen luwen. De behandeling moet vijf dagen worden 
volgehouden. Voordat CD24 op de markt kan worden gebracht, is nog een uitgebreid verder 
testprogramma nodig. Bron: AD, 5 februari 2021. 

 

Bedreigingen en agressie tegen zorgverleners 

Ziekenhuispersoneel heeft steeds vaker te maken met agressie en bezoekers die zich niet aan 
de coronamaatregelen houden. Zestig procent van de verpleegkundigen en verzorgenden zegt 
dat agressie en wangedrag is toegenomen. Dat bleek in september vorig jaar uit een enquête 
van beroepsvereniging NU’91 onder 1200 medewerkers en een rondgang van BNR langs 
diverse ziekenhuizen. 

Een kwart van het personeel gaf aan ook te maken te krijgen met fysiek geweld. ,,Het gaat 
soms heel ver. Van schelden en dreigementen tot aan duwen, schoppen en slaan”, zei 
teamleider Michel van Erp van NU’91. ‘In sommige instellingen is de beveiliging opgeschaald.’ 
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De belangenorganisatie sprak de hoop uit dat ziekenhuizen hun medewerkers in bescherming 
nemen, en dat misdragingen van bezoekers stevig worden aangepakt door justitie. Van Erp: 
‘We hopen dat het zorgpersoneel zichzelf blijft uitspreken tegen dit geweld. Elke vorm van 
agressie richting deze groep is volstrekt ontoelaatbaar.’ 

Het Haagse ziekenhuis HMC zette in de strijd tegen agressie op corona-afdelingen extra 
beveiliging in. Het ziekenhuis deed dat na een aantal agressie-incidenten rondom patiënten 
die naar een ander ziekenhuis moesten worden overgeplaatst. Bron: AD, 4 februari 2021.  

Ziekenhuis Groningen in shock door telefoonbom 
complotdenkers: telefoniste ontdaan naar huis 

Medewerkers van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) zijn de afgelopen 
dagen ernstig bedreigd en agressief toegesproken door complotdenkers. Een oproep op 
Telegram om het ziekenhuis telefonisch lastig te vallen leidde dinsdagavond tot een 
telefoonbom die tot op heden voortduurt. Eén van de telefonistes is ontdaan naar huis, meldt 
een woordvoerder. ‘We laten het hier zeker niet bij zitten. Het is bizar en schandalig.’ 

Directe aanleiding voor de telefoonterreur is het nieuws dat het UMCG door het ministerie van 
Volksgezondheid is aangewezen als ziekenhuis waar ‘coronapatiënten kunnen worden 
geïsoleerd die niet vrijwillig mee willen werken aan isolatie’. Dat maakte coronaminister Hugo 
de Jonge bekend in de Staatscourant. ‘Vanwege de uitbraak van Covid-19 is het nodig een 
ziekenhuis aan te wijzen waar patiënten kunnen worden geïsoleerd die (vermoedelijk) besmet 
zijn met deze infectieziekte en die niet vrijwillig meewerken aan isolatie’, is te lezen. 

Volgens het UMCG leidde de bekendmaking tot enige misverstanden in de media en op sociale 
media. Het gaat hier specifiek om coronapatiënten die een gevaar vormen voor hun omgeving 
en voor wie gedwongen opname het laatste middel is dat kan worden ingezet om de 
maatschappij te beschermen, zo legt een woordvoerder uit. ‘De besluitvorming hiervoor ligt bij 
de Veiligheidsregio, niet bij ons. Ons ziekenhuis bemoeit zich op geen enkele manier met de 
beslissing om iemand wel of niet gedwongen op te nemen.’ 

Op dit moment is het UMCG de enige aangewezen locatie waar coronapatiënten gedwongen 
kunnen worden opgenomen. In verschillende Telegram-groepen trekken complotdenkers hun 
eigen (verkeerde) conclusies en stellen ze het UMCG aansprakelijk voor ondeugdelijk beleid. 
Het gaat volgens een woordvoerder om ‘vreselijke scheldkanonnades en ernstige bedreigingen’ 
die gisteren zijn begonnen. ‘Mensen bellen ons op en gaan tekeer tegen onze telefonistes. In 
niet bepaald frisse bewoordingen.’ 

De zes telefonistes zijn volgens het UMCG best wat gewend. ‘Maar dit gaat echt alle perken te 
buiten. Het is echt verschrikkelijk wat onze mensen overkomt. Vanochtend belde iemand al 
voor de vijftiende keer! Werkelijk bizar. Inhoudelijk wordt het nooit. Het begint met schelden 
en dat houdt niet op tot onze telefonistes de hoorn erop gooien.’ Sommige Telegram-gebruikers 
gingen zelfs zo ver dat op een gegeven moment de telefooncentrale van het ziekenhuis niet 
meer te bereiken was. ‘Buitengewoon hinderlijk voor patiënten die een afspraak willen maken. 
Dit is niet normaal meer.’ Met de medewerkers gaat het naar omstandigheden goed. ‘Ze zijn 
behoorlijk aangedaan. Dit zijn mensen die echt tegen een stootje kunnen. We hebben veel 
contact met ze en steunen ze waar mogelijk.’ Het UMCG gaat passende maatregelen nemen. 
‘Wat we precies gaan doen, zullen we niet uit de doeken doen. Maar weet dat we het hier 
absoluut niet bij laten zitten.’ 

Op Telegram roepen complotdenkers elkaar op om te blijven doorgaan met bellen. ‘Als 
iedereen gaat bellen, is dit een mooi verzet tegen dit regime. We zijn geen China”, schrijft 
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iemand. ‘Dat dit ziekenhuis hieraan meewerkt. Vreselijk.’ Anderen schrijven trots te zijn dat 
ze telefoonlijnen bezet houden. ‘Ze worden gek daar. Heerlijk’, schrijft iemand. 

Het UMCG benadrukt dat bij een gedwongen opname geen bedden worden opgeofferd voor 
coronapatiënten. ‘Mocht een besmette coronapatiënt gedwongen worden opgenomen omdat 
hij een te groot gevaar voor de omgeving is, dan gebeurt dat in isolatie op een beveiligde kamer 
van de TBC-afdeling van het UMCG in Beatrixoord. Dit is niet van invloed op de zorg voor 
coronapatiënten in het UMCG of in andere ziekenhuizen’, stelt het ziekenhuis. Bron: AD, 4 
februari 2021.  

Kinderen verspreiden Britse variant meer dan ’gewone’ 
coronavirus 

Kinderen spelen een kleine rol bij de verspreiding van het coronavirus maar blijken de Britse 
variant van het coronavirus wel gemakkelijker te verspreiden dan de ’oude, gewone’ variant 
van het virus.  
Dat zeggen de GGD Rotterdam-Rijnmond en het Erasmus MC woensdag op basis van recent 
onderzoek in de gemeente Lansingerland. 

Als het coronavirus bij minstens twee mensen in een huishouden werd vastgesteld, ‘waren 
kinderen met de Britse variant vaker de personen die het virus mee naar huis hadden 
genomen en de anderen hadden besmet.’ 

De vraag is nu hoeveel sneller kinderen de Britse variant kunnen verspreiden. In het OMT-
advies van gisteren staat over de Lansingerlandstudie: ‘Het Lansingerland-schoolonderzoek 
toont dat kinderen besmet kunnen raken en, waarschijnlijk vaker dan na besmetting met de 
klassieke variant, ook klachten ontwikkelen. Deze klachten zijn over het algemeen milder dan 
die bij volwassenen. Besmette kinderen kunnen het virus doorgeven binnen een huishouden 
en ook op school, en waarschijnlijk mede doordat zij vaker klachten ontwikkelen, gaat die 
doorgifte wat sneller en uitgebreider dan bij het klassieke wildtypevirus; dit resulteert in een 
toegenomen Rt-waarde.’ Tijdens de persconferentie van demissionair premier Rutte en 
minister Hugo de Jonge werd dinsdag bekendgemaakt dat de basisscholen weer zouden 
worden geopend. Het daarmee gepaard gaande risico werd acceptabel geacht, omdat ’kinderen 
een relatief kleine bijdrage aan de verspreiding van het virus leveren’. Bron: De Telegraaf, 3 
februari 2021.  

Basisschoolkinderen moeten bij verkoudheidsklachten toch thuisblijven en zich laten testen. 
Dat adviseert het Outbreak Management Team in een nieuwe handreiking over het 
zogenoemde snottebellenbeleid op scholen, die maandag weer open gaan. 

Kinderen tussen de vier en twaalf jaar moeten bij alle klachten die horen bij het coronavirus 
thuisblijven en getest worden, stelt het OMT. Dat geldt dus ook voor verkoudheidsklachten, 
zoals een loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn. Een uitzondering is er wel voor 
kinderen die af en toe hoesten of bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts 
hebben zonder koorts en benauwdheid. ,,Een kind met klachten dat niet is getest, mag weer 
naar de kinderopvang of school als het 24 uur volledig klachtenvrij is'', aldus het OMT. 

Ook voor de allerkleinsten komt er een uitzondering. Kinderen van nul tot vier jaar mogen 
met verkoudheidsklachten nog wel gewoon naar de dagopvang en gastouderopvang. 

De PO-Raad meldt dat het nieuwe OMT-advies zo snel mogelijk wordt verwerkt in 
de richtlijnen aan scholen. Eerder deze week meldde de koepel voor basisscholen dat het 
snottebellenbeleid voor veel discussie zorgde onder leraren. Die waren ongerust over hun 
eigen veiligheid omdat leerlingen met lichte verkoudheidsklachten nog gewoon naar school 
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mochten. Daarop trok de PO-Raad bij het ministerie van Onderwijs aan de bel. bron: AD, 7 
februari 2021.   
 
Basisschool Het Palet in Hapert gaat komende week niet open, ook niet nu scholen in West-
Brabant vrijdag aankondigen vanaf komende woensdag toch hun deuren te openen. Deze 
basisscholen besloten na gesprekken met het ministerie van Onderwijs terug te komen op 
hun eerdere voornemen de scholen dicht te houden. Directeur Gerard Smetsers van De Parel 
zei vanavond dit voorbeeld 'vast en zeker' niet te volgen. 
 
Smetsers vindt het onverantwoord de basisschool in Hapert te openen. Hij wil meer zekerheid 
over de veiligheid van leerkrachten en kinderen. Hij vindt de veiligheidsmaatregelen waarmee 
het ministerie kwam, onvoldoende. Smetsers wees er bovendien op dat hele groepen naar huis 
moeten en in quarantaine als een van de leerlingen of leerkrachten besmet blijkt. 
 
De directeur kreeg bijval van het volledige team van de school. ‘Het team staat als één blok 
achter de directie’, zei Smetsers. Hij kreeg vanavond wijn, bloemen en kaarten als 
steunbetuiging. ‘Hartverwarmend’, aldus Smetsers. Bron: AD, 5 februari 2021. 
 
 
 

Twee keer testen 
 

Groot-Brittannië gaat volgens de krant The Telegraph alle reizigers die het land 
binnenkomen tweemaal testen op corona in een poging de verspreiding van nieuwe 
virusvarianten te voorkomen. De regering kondigde eerder op vrijdag al aan dat bezoekers uit 
de Covid-brandhaarden in de wereld vanaf 15 februari verplicht eerst tien dagen in 
quarantaine moeten. Zij draaien zelf voor de hotelkosten op. 
 
Bovenop die maatregel komt nu een dubbel testprogramma voor alle buitenlandse gasten na 
aankomst. The Telegraph schreef vrijdag dat de minister van Volksgezondheid Matt Hancock 
de plannen volgende week ontvouwt. Bron: AD, 6 februari 2021.  
 
 
 

Dochter Eric Corton maakt indruk met lied over coronatijd: 
‘Bang dat ik niet meer weet hoe te leven’ 

Indy, de 18-jarige dochter van Kink-dj Eric Corton, heeft flinke indruk gemaakt op zijn 
Instagram-volgers met een lied over het leven in coronatijd. Haar trotse vader deelde een video 
waarin ze het lied zingt. ‘De spijker op z’n kop’, schreef hij. Bekende collega’s als Isa Hoes en 
Sigrid ten Napel zijn het met hem eens. 

‘Ik wil gewoon een knuffel’, zingt Indy onder meer, zichzelf begeleidend op gitaar. ‘Iemand die 
me vasthoudt, lieve dingen tegen me zegt en me beschermt tegen de kou. Ik wil weer dansen 
in de club, het zweet druipend van mijn oksels. Dat zijn zulke kleine dingetjes, die je leert 
waarderen als je kamer de wereld wordt en de zooi zich langzaam opstapelt. Er weer een pakje 
wordt bezorgd en de leegte niet wordt opgevuld.’ 
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Eric Corton. © ANP Kippa  
 
 
De opsomming van dingen die Indy mist, heeft een doel. ‘Ik ga dromen over hoe het was”, zingt 
ze. ‘En wat nam ik voor lief? Ik ben bang dat als dit over is, ik niet weet hoe te leven, ik niet 
weet hoe ik kan houden van, dat ik minder zal weten. Dus voor nu zal ik praten over alles wat 
ik niet weet, want ik wil graag leren, hoe ieder ander leeft.’ 

Met zo’n 5000 views en honderden likes binnen twee uur is de post van Corton ruim zeven 
keer zo succesvol als een gemiddeld bericht van de dj. Talloze volgers reageren vol lof onder 
de video, onder wie ook BN'ers als Isa Hoes en Sigrid ten Napel (met hartjesemoji’s) en zanger 
Lucas Hamming (met klappende handen-emoji). ‘Stil van’, schrijft een onbekende fan. ‘Zo 
treffend, de woorden die ze kiest.’ En een ander: ‘Daar springen de tranen van in mijn ogen. 
Bron: AD, 3 februari 2021.  

Isle of Man stopt met alle coronamaatregelen 

 
Isle of Man in de Ierse Zee heeft alle coronamaatregelen afgeschaft. Maandag is een strenge 
lockdown van 25 dagen beëindigd en de autoriteiten zetten er nu een punt achter. Het is de 
eerste plek op de Britse Eilanden waar de toestand weer terugkeert naar normaal, naar die 
van voor de pandemie. 

Alles heropent, er hoeft geen afstand meer te worden gehouden en mondkapjes zijn er nu uit 
de tijd. De eerste minister van het eiland, Howard Quayle, zei dat ‘dit het moment is waarop 
we zo lang hebben gewacht.’ Hij voorziet dat de overheidsdiensten binnen een paar dagen weer 
werken zoals voor het coronavirus zijn intrede deed. 

Alles heropent, er hoeft geen afstand meer te worden gehouden en mondkapjes zijn er nu uit 
de tijd. De eerste minister van het eiland, Howard Quayle, zei dat ‘dit het moment is waarop 
we zo lang hebben gewacht.’ Hij voorziet dat de overheidsdiensten binnen een paar dagen weer 
werken zoals voor het coronavirus zijn intrede deed. 

Op het eiland waar 85.000 mensen wonen zijn 25 mensen met het virus overleden. Volgens 
de gezondheidsautoriteiten zijn er nog wel elf mensen die corona hebben, maar die zijn niet 
ziek. Niemand ligt er vanwege het virus in het ziekenhuis op het eiland, waar in totaal bij 434 
mensen het virus is vastgesteld. 

Isle of Man hoort officieel niet tot Groot-Brittannië en heeft een geheel eigen wetgeving, 
parlement en regering. Het eiland valt wel onder de Britse kroon en Londen regelt Defensie en 
Buitenlandse Zaken.  Bron: De Telegraaf, 2 februari 2021. 



205 

 

 
De coronapandemie heeft dramatische gevolgen voor kankerpatiënten in Europa.  
Daarvoor waarschuwt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), die zegt dat de 
kankerzorg geheel of gedeeltelijk is ontregeld in een derde van de landen in de regio. 
Ook Nederland bleef volgens de organisatie niet gespaard. 

‘De impact van de pandemie op kanker in de regio is gewoon catastrofaal’, benadrukte topman 
Hans Kluge van de Europese tak van de WHO in een verklaring. Door de virusuitbraak kan 
het veel langer duren voordat wordt vastgesteld dat patiënten kanker hebben. Dat heeft 
gevolgen voor hun overlevingskansen. Ook kregen sommige landen volgens Kluge te maken 
met tekorten aan kankermedicatie. Bron: De Stentor, 4 februari 2021. 
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Onderzoek Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) 

Onderzoekers van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vinden de stelling dat het 
gevreesde coronavirus uit een Chinees laboratorium komt, niet erg geloofwaardig. Teamleider 
Peter Ben Embarek vindt het een geweldig scenario om een film over te maken, maar als 
verklaring voor het ontstaan van het nieuwe type virus SARS-CoV-2 niet aannemelijk.  

De kans dat het coronavirus is ontsnapt uit een lab van het Virologisch Instituut in Wuhan 
is uiterst klein, concludeert de leider van het WHO-team dat in China onderzoek doet naar de 
oorsprong van de coronapandemie. Overdracht van dier op mens, via een tussengastheer, ligt 
veel meer voor de hand zegt  Peter Ben Embarek  na afloop van een persconferentie. 

Een team van de WHO is vorige maand naar China gereisd om meer te weten te komen over 
de oorsprong van het virus dat eind 2019 voor het eerst werd gesignaleerd in de stad Wuhan, 
1000 kilometer ten zuiden van Peking. De WHO heeft het virologische instituut van Wuhan 
bezocht, dat is genoemd als mogelijk bron van het virus, onder anderen door de Amerikaanse 
ex-president Trump. 

Het bezoek aan het instituut was volgens Embarek belangrijk om meer te begrijpen waar die 
verhalen vandaan komen. Het instituut heeft sinds 2012 een extra beveiligde afdeling waar 
virussen, inclusief coronavirussen, worden onderzocht. Het heeft ook een nog strenger 
afgeschermde afdeling waar onder meer de dodelijke infectieziekte ebola wordt onderzocht. 
Volgens Embarek zijn de gesprekken in het instituut 'open en eerlijk' geweest. 

De meest gangbare theorie is nu dat het virus van dieren, mogelijk vleermuizen, is 
overgebracht op mensen. Dat zou mogelijk op een markt in Wuhan zijn gebeurd. Embarek 
verwacht niet dat zijn team uitsluitsel kan geven als het komende week het onderzoek afrondt. 
Dit is pas een eerste stap, aldus de teamleider. De Nederlandse viroloog Marion Koopmans 
maakt deel uit van zijn team. Bron: De Stentor, 4 februari 2021.     
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AstraZenica uit Nederlandse fabriek 

De Europese Unie krijgt wel degelijk coronavaccins van AstraZeneca uit een Nederlandse 
fabriek. Tot dusver ontkende de Europese Commissie dat, maar dat was volgens EU-bronnen 
een vergissing. Het gaat waarschijnlijk om het Leidse Halix, dat zelf zegt de vaccins voor 
AstraZeneca te maken. 

In het contract met de Brits-Zweedse vaccinfabrikant is bepaald dat de vaccins voor de EU 
worden geproduceerd in een fabriek in België, één in Nederland en twee in het Verenigd 
Koninkrijk. Over die afspraken kregen de commissie en AstraZeneca ruzie, omdat de 
farmareus weigerde de fors tegenvallende productie in België aan te vullen met doses uit het 
VK. Die zouden voor de Britten zijn bedoeld. 

Het contract, dat de commissie vrijdag openbaar maakte, vermeldt een fabriek in I/IL. Volgens 
de commissie moest dat gelezen worden als Ierland en Italië, maar er blijkt toch Nederland 
bedoeld. 

Over de fabrieken was veel verwarring, omdat AstraZeneca-topman Pascal Soriot wél zei dat 
een Nederlandse fabriek vaccins zou maken voor de EU. Bron: De Stentor, 4 februari 2021. 

China heeft een tweede eigen coronavaccin goedgekeurd. Het middel van Sinovac Biotech is 
een variant van het in december toegelaten vaccin van Sinopharm. Wereldwijd zijn -  zover 
bekend - negen vaccins in één of meer landen officieel goedgekeurd en een aantal ook op grote 
schaal in gebruik genomen. In vele tientallen universiteiten en bedrijfslaboratoria wordt nu 
aan naar schatting meer dan vijftig mogelijke vaccins gewerkt, ook in Nederlandse 
instellingen. Bron: AD, 7 februari 2021. 

 

OMT komt met effecten avondklok, verlenging dreigt 

Het kabinet stevent af op verlenging van de avondklok. In het OMT zijn vandaag modellen 
gepresenteerd over effecten van de strenge lockdownmaatregelen, het schrappen van de 
spertijd lijkt te riskant. ‘De mutant groeit sneller’.  

Premier Mark Rutte liet tijdens zijn wekelijkse persconferentie al doorschemeren dat het beeld 
somber is. ‘We zouden de avondklok voor twee weken doen’, zei Rutte. ‘Maar wat je intussen 
ziet is een snellere groei van de Britse variant, die ook nog veel besmettelijker is. We hadden 
eerder deze week doorrekeningen van het OMT over het aantal bezette IC-bedden. Dat stijgt 
zeer aanzienlijk, zelfs als je die scherpe lockdownmaatregelen allemaal in stand houdt.’ 
Daarom wil het kabinet nu eerst nieuwste cijfers zien voordat het beslist over verlenging van 
de avondklok. Bron: AD, 5 februari 2021.  

    

 

 

 

 

 



208 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoog water in Oost-Nederland, met name in de IJssel. © foto Hissink   
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Leeuwen blijven in Artis 

De leeuwen blijven voorlopig in Artis. De Franse dierentuin die de dieren zou overnemen, heeft 
gisteravond aan Artis laten weten dat ze hierop terugkomen. ‘We zijn verbijsterd’, laat de 
dierentuin weten aan NH Nieuws. 
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De directie van Artis heeft vanochtend nog met het Franse dierenpark gesproken. ‘Ondanks 
alle afspraken die we gemaakt hebben, bleek het verblijf toch niet beschikbaar’, zegt Artis.  

Drie leeuwen zouden halverwege deze maand verhuizen naar Frankrijk, omdat Artis niet 
genoeg geld heeft om een noodzakelijk, nieuw leeuwenverblijf te bouwen. ‘We bouwen elk jaar 
een nieuw verblijf en dit jaar stond die van de leeuwen op de planning. Maar we hebben zo'n 
slecht jaar gehad en het is zo uitzichtloos. We kunnen dus niet meer voorspellen wanneer we 
het verblijf kunnen bouwen’, vertelde directeur Rembrandt Sutorius vorige week op NH Radio. 

De toekomst van de Leeuwen in Amsterdam is nog niet duidelijk. ‘We gaan ons beraden op 
wat nu te doen.’ De financiële situatie van de dierentuin blijft hetzelfde, dus de plannen voor 
een nieuw leeuwenverblijf kunnen niet worden uitgevoerd.  

Vorige week startte Artis een steuncampagne. ‘We krijgen veel steun’, zegt directeur 
Rembrandt Sutorius in een persbericht, maar volgens hem is er nog veel meer geld nodig.  

De Amsterdamse wethouder Ivens spreekt van 'een nieuwe tegenslag voor Artis'. ‘Het is erg 
vervelend voor ze. Samen met Artis en mede-overheden moeten we op zoek naar een oplossing 
voor de financiële uitdagingen die nog steeds enorm zijn.’ Bron: NH Nieuws, 4 februari 2021. 

Wat er met ze gebeurt nu de verhuizing niet doorgaat, is nog niet bekend. ‘We zijn nog niet 
eens van de schrik bekomen’, aldus Sutorius. Volgens hem is de interesse vanuit andere 
dierentuinen in Europa zeer beperkt. 

‘Feit blijft dat onze financiële situatie onverminderd zorgelijk is’. De komende vijf jaar komt de 
dierentuin meer dan 20 miljoen euro tekort voor noodzakelijk onderhoud en investeringen in 
bijvoorbeeld aanpassingen van dierenverblijven. 

Inmiddels krijgt Artis via de landelijke campagne #vergeetARTISniet veel steun. ‘Dat doet ons 
goed. Maar dat neemt niet weg dat er heel veel geld moet binnenkomen om Artis overeind te 
houden, laat staan te kunnen denken aan het alsnog realiseren van een nieuw 
leeuwenverblijf.’ Bron: Linda.nl, 4 februari 2021.  

Slowakije  

De Britse coronavariant heeft razendsnel de overhand gekregen in Slowakije. Premier Igor 
Marovic zei vandaag dat inmiddels driekwart van de nieuwe besmettingsgevallen in zijn land, 
dat nog geen 5,5 miljoen inwoners telt, te wijten is aan de mutatie die voor het eerst werd 
ontdekt in het Verenigde Koninkrijk.  

Matovic zei tijdens een persconferentie dat van 74 procent van alle positieve PCR-tests die 
woensdag zijn afgenomen, vast is komen te staan dat het om de Britse mutant ging. Deze 
staat bekend als extra infectueus. ,,We verkeren in een uiterst moeilijke situatie. Er is geen 
land in Europa met een gedocumenteerd groter aandeel van de Britse variant". In het 
universiteitshospitaal van Kosice bleek zelfs 91 procent van de Covid-patiënten ermee besmet. 

De Slowaakse ziekenhuizen worden overspoeld door coronaslachtoffers. Gisteren kwamen er 
3500 bij. Het aantal mensen dat is geïnfecteerd met het virus is het kwart miljoen inmiddels 
ruim gepasseerd, het dodental kwam boven de 5000. 

Ondanks de verontrustende bevindingen past de regeringen de strenge maatregelen om 
verdere verspreiding tegen te gaan toch enigszins aan. Kinderopvang wordt weer mogelijk en 
ook een aantal scholen gaat maandag weer open, met name de lagere klassen in het 
basisonderwijs. Ook voor middelbare scholieren die eindexamen moeten doen, wordt een 
uitzondering gemaakt. Bron: AD, 6 februari 2021. 
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België  

Het aantal besmettingen bij onze zuiderburen blijft stijgen, meldt Het Laatste Nieuws. Per dag 
kwamen er van 27 januari tot en met 2 februari gemiddeld 2.347,6 besmettingsgevallen bij in 
België, een stijging met 4 procent in vergelijking met de voorgaande week. Er werden in die 
periode gemiddeld 50.100 tests per dag afgenomen, een stijging met 11 procent. In totaal zijn 
er nu 721.432 inwoners van het land besmet geraakt met het virus. 21.295 mensen bezweken 
aan het coronavirus. Bron: AD, 6 februari 2021. 

De kappers in België mogen op 13 februari, pal voor Valentijnsdag, na meer dan drie maanden 
weer aan de slag. Andere niet-medische contactberoepen zoals schoonheidsspecialisten 
mogen vanaf 1 maart weer hun klanten ontvangen. De campings mogen open op 8 februari 
en de dierenparken op 13 februari, heeft het Overlegcomité van de zes regeringen besloten. 
Dat hebben ingewijden aan persbureau Belga bevestigd. 

Het Comité is nog aan het vergaderen maar verschillende ministers lieten daarvoor al weten 
dat de kappers stilaan te essentieel worden voor het welbevinden van de bevolking. De 
kappers zijn sinds 2 november dicht om de verspreiding van het coronavirus in België tegen 
te gaan. De dierentuinen heropenen op de dag dat de krokusvakantie in België begint. Bron: 
AD, 5 februari 2021. 

 

Indonesië  

Het aantal coronabesmettingen in Indonesië is vandaag de grens van 1 miljoen gepasseerd. 
13.094 nieuwe infecties tilden het totaal sinds de uitbraak naar 1.012.350. Het totale 
aantal Covid-doden steeg naar 28.468.  
De ziekenhuizen in het eilandenrijk, dat een aantal weken geleden begon met inenten tegen 
het coronavirus, puilen inmiddels uit. Gezondheidswerkers, militairen, politieagenten en 
leraren, krijgen voorrang bij de vaccinaties. 

Hoofdstad Jakarta wordt het zwaarst getroffen. De stad meldt vandaag een totaal 
van 254.000 besmettingsgevallen en 4077 doden. Van alle 8066 ziekenhuisbedden in de 
metropool is nog 8,5 procent vrij. Alle bedden met beademing zijn bezet. 

Om alle 270 miljoen inwoners van Indonesië te kunnen inenten, zijn volgens de 
autoriteiten 427 miljoen doses vaccin nodig. Daarbij wordt rekening gehouden met een verlies 
van 15 procent tijdens de distributie van het middel over de eilanden. Bron: De Stentor, 26 
januari 2021. 

 

Californië 

De Amerikaanse staat Californië kan, volgens het Hooggerechtshof, de coronapandemie niet 
aanvoeren als reden om kerkdiensten te verbieden. Wel mag de staat zangkoren en 
gezamenlijk zingen binnen de kerken verbieden met het oog op besmetting via druppeltjes 
speeksel die daarbij vrijkomen. 

Hoewel Californië bakzeil haalt wat het verbod betreft, komt het Hof de staat tegemoet 
inzake het aantal bezoekers dat bij de diensten is toegestaan. Er mag 
maximaal 25 procent van capaciteit de godshuizen in, is het oordeel. 
 
Het staatsstandpunt dat 'het maximaal veilige aantal in de spelonkachtige gebouwen nul is', 
schoof het Hof terzijde als 'niet deskundig en afbreuk doende aan de belangen'. De zaken 
waren aangespannen door drie kerkgenootschappen die samen ruim 160 kerken in Californië 
hebben. Bron: AD, 6 februari 2021.  
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Dubai bleef sterren en influencers lokken ondanks pandemie, 
nu betaalt het de prijs 

Wie op de website van de toeristische dienst van Dubai kijkt, zou bijna vergeten dat we midden 
in een pandemie zitten. Terwijl andere bestemmingen reizigers deze winter zware beperkingen 
oplegden om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, hielden de Verenigde 
Arabische Emiraten (VAE) de deuren wagenwijd open. Tot vandaag.    

 

Toeristen feesten op een jacht in Dubai Creek. © AFP 
 

Beelden die verspreid worden via sociale media laten zien hoe toeristen, influencers en sterren 
zorgeloos genieten van zon, zee en strand, terwijl nergens een mondmasker te bespeuren lijkt. 
Maar daar blijkt nu een prijskaartje aan te hangen voor het land. 

Het gaat namelijk helemaal niet goed met de coronacijfers in de emiraten. Sinds er tijdens het 
hoogseizoen eind december tienduizenden bezoekers naar Dubai afreisden - daar waren ook 
Nederlanders bij, zoals rapper Lil Kleine en Estelle Cruijff  - wordt het ene na het andere 
record verbroken. Afgelopen woensdag piekte het aantal nieuwe bevestigde besmettingen er 
op 3.977 in 24 uur en dat was nooit eerder zo hoog. Ter vergelijking: in november lag het cijfer 
vier keer lager.  

Bij de start van de pandemie in maart en april vorig jaar voerden de emiraten een van de 
strengste lockdowns ter wereld in. Geleidelijk aan werd de economie echter heropend en in 
juli waren toeristen weer welkom. Sindsdien zijn ze altijd welkom gebleven. Ook deze winter, 
toen een tweede, nog grotere coronagolf over de wereld raasde.  

De emiraten kondigden dit keer alleen lichte maatregelen af, in tegenstelling tot de meeste 
Europese landen. In Dubai bleven hotels, restaurants en winkels gewoon open en toeristen 
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konden er onbezorgd genieten van de vele attracties die de stad te bieden heeft. Lekker uit 
eten gaan? Een balletje slaan? Of gewoon genieten van een drankje aan het zwembad? Geen 
enkel probleem.  

Wie aankwam in het land moest alleen een negatieve PCR-test kunnen voorleggen van 
maximaal 96 uur oud. Op de luchthaven werd de temperatuur van alle aankomende 
passagiers gemeten en kon reizigers ook gevraagd worden om een aanvullende test te 
ondergaan. Wie positief was, moest veertien dagen in quarantaine.  

Het kon niet verhinderen dat de coronacijfers eind december aan een opmars begonnen. 
Terwijl ze stegen, bleven op sociale media beelden verschijnen van toeristen en sterren die 
genoten van een zorgeloze vakantie in de zon. Vaak tot groot ongenoegen van de thuisblijvers. 
Ook in Nederland, waar niet-essentiële reizen in die periode ten strengste werden afgeraden.  

Afgelopen week greep de overheid in Dubai dan toch in. Naast de preventieve maatregelen 
zoals het dragen van een mondkapje en het respecteren van een sociale afstand van twee 
meter, werd het aantal bezoekers in hotels, strandclubs en winkelcentra beperkt tot 70 
procent van de capaciteit. In bioscopen zelfs tot 50 procent. Live entertainment is niet meer 
toegestaan. Cafés en bars zijn tijdelijk gesloten. 

Een andere manier waarmee de Verenigde Arabische Emiraten het coronavirus wil bestrijden, 
is het massaal vaccineren van de bevolking. Het land bevindt zich in de kopgroep van landen 
die daar verhoudingsgewijs het verst in zijn. Het moet alleen Israël voor laten gaan. Meer dan 
vier miljoen inwoners hebben al zeker een eerste dosis gekregen op een bevolking van ongeveer 
tien miljoen. Tegen het einde van maart, wil de regering de helft van alle inwoners gevaccineerd 
hebben. 

Of dat de ultieme oplossing is, valt nog te bezien. De populatie in de stad bestaat voor 85 
procent uit expats en de enorme instroom van - voorlopig grotendeels niet-gevaccineerde - 
toeristen, kan ervoor zorgen dat de groepsimmuniteit in het emiraat een verre droom blijft.  
 
Desondanks denkt Dubai er niet aan om toeristen te weigeren. De economie is er te 
afhankelijk van. Bron: AD, 8 februari 2021.    

 

Het is weer zo’n ongekend coronadrama. Frank Leenders (65), een energieke ondernemer. 
Geliefd bij zijn trouwe clientèle. Gewaardeerd door zijn collega’s in het winkelgebied. Amicale 
man. Een persoonlijkheid. Hij werd al een paar maanden gemist.  Bron: Tubantia, 4 februari 
2021.    
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Erehaag voor Almelose kaasboer Frank (65) die strijd tegen 
corona verloor: ‘Hij was de spil in de straat’ 

Honderden mensen hebben vrijdagmorgen op een indrukwekkende manier afscheid genomen 
van de aan corona gestorven Almelose ondernemer Frank Leenders (65). Er werd een lange 
erehaag gevormd bij zijn winkel, Kaasboetiek Frank en Fenny aan de Bornsestraat. De 
rouwstoet stopte daar voor een laatste groet.  

Varkens verspreiden geen corona 

De rol van varkens bij de coronapandemie is verwaarloosbaar, omdat ze het niet verspreiden. 
Tot die conclusie komt de Universiteit Utrecht die onderzoek deed bij achttien 
varkensbedrijven in Noordoost-Brabant.  

Wat nu nog rest, is het onderzoek naar de relatie tussen luchtkwaliteit en corona. Dat 
onderzoek wordt verricht door het RIVM in samenwerking met de Universiteit Utrecht. Dat 
onderzoek is nog niet begonnen. Een startdatum ontbreekt nog. Bron: AD, 6 februari 2021. 
 
 

Leger gaat helpen vaccineren  

De Amerikaanse strijdkrachten gaan helpen bij het vaccineren van de Amerikaanse bevolking 
tegen corona. Van de 1100 militairen die worden ingezet, vertrekken de eerste eenheden 
binnen tien dagen naar de staat Californië. Ze gaan daar assisteren bij de grote 
inentingscentra. 

Er zijn plannen om de komende tijd in totaal 10.000 manschappen te sturen en honderd extra 
locaties op te zetten. 

De militairen spelen een belangrijke rol bij het inenten van duizenden mensen per dag, aldus 
een corona-adviseur van de Amerikaanse president Biden. Ze helpen te verzekeren dat elke 
Amerikaan die een vaccinatie wil, ook een prik kan krijgen. 

Bij de vaccinatiecampagne in de Verenigde Staten werden al tienduizenden reservisten van de 
Nationale Garde ingezet. Ongeveer 20.000 gardisten zijn nu nog actief. Bron: AD, 5 februari 
2021. 
 

Gommers vindt oproep van collega Girbes onverstandig: ‘debat 
voor volgende pandemie’ 

Intensivist Diederik Gommers heeft zijn Amsterdamse collega Armand Girbes vanmiddag 
telefonisch laten weten dat hij diens oproep op deze site om de zorg op de Nederlandse ic’s 
snel anders te verdelen ‘onverstandig’ vindt.  

‘Op dit moment werken we keihard om iedereen ic-zorg te bieden, en dat lukt. Dit is een 
maatschappelijk debat dat gevoerd moet worden voor een volgende pandemie’, zegt Gommers, 
voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, afdelingshoofd ic van het 
Erasmus MC in Rotterdam en tevens lid van het Outbreak Management Team. Bron: AD, 5 
februari 2021. 
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Tachtig procent van jongeren zit door corona tegen burn-out 
aan 

Jongeren dreigen massaal uit te vallen door psychische problemen. Meer dan tachtig procent 
zit tegen een burn-out aan, blijkt uit nieuw onderzoek. 

Het Nationaal Centrum Preventie Stress en Burn-Out (NCPSB) slaat alarm. Directeur Theo 
Immers vreest dat een hele generatie onderuitgaat. ‘Ook voor corona was de burn-out al 
volksziekte nummer één. Maar waar toen 17,3 procent van de beroepsbevolking dreigde uit te 
vallen, zien we na onderzoek onder jongeren dat in die groep 82 procent op dat punt staat.’  

Utrechtse jeugdhulporganisaties KOOS Utrecht en Spoor030 en de buurtteams zien 
de  effecten van de lockdown en doen hun uiterste best de jeugd te ondersteunen. Zo werd in 
de wijken Overvecht en Kanaleneiland de ‘avondkloktelefoon’ bedacht voor ouders en 
jongeren die tegen problemen aanlopen. Bron: AD, 6 februari 2021.  

Hamsteren vanwege winterweer: honderden mensen buiten in 
de rij bij prijsstunter in Apeldoorn 

Met hevige sneeuwval op komst wordt er massaal ingeslagen bij supermarkten. Bij veel 
supermarkten in Oost-Nederland stonden lange rijen voor de kassa's en in een enkel geval op 
de openbare weg. 

De sneeuw blijft volgens de weersvoorspellingen de komende dagen nog wel even liggen en 
dus kiezen mensen ervoor om nu al een boodschappenvoorraad aan te leggen. Met 
winkelwagens en volle fietstassen door de sneeuw banjeren zien veel mensen dus niet zitten. 
Bron: De Stentor, 6 februari 2021. 

Landelijk netwerk acute zorg 

Het Landelijk Netwerk Acute Zorg meldt dat Nederlandse ziekenhuizen 
nu 40.000 acutezorgmedewerkers hebben ingeënt tegen het coronavirus. Door zuinig met de 
vaccins om te gaan zijn '1400 doses overgehouden', leest het. 

Alle medewerkers van de acute zorg die in aanmerking kwamen, hebben een tweede prik 
ontvangen en zijn nu volledig gevaccineerd. Het gaat daarbij om ic-, spoedeisende eerste hulp-
, covidafdeling- en ambulancepersoneel. 

Door secuur werken, en zo meer dan zes doses uit een flesje te halen, zijn er bij het inenten 
van de acutezorgmedewerkers 210 flacons met vaccin overgebleven. De overgebleven flacons 
zijn naar de GGD gebracht. 

Ziekenhuizen slaakten deze week een noodkreet, omdat zij vinden dat GGD's en 
instellingen te veel coronavaccins verspillen. GGD’s halen zes prikken uit een flacon, de rest 
verdwijnt in de prullenbak. Ziekenhuizen komen tot zeven doses. 

Ziekenhuizen doen dat door gebruik te maken van speciale injectiespuiten die ook een restje 
uit de flacons weten te krijgen. Bij de GGD's belandt dat noodgedwongen in de prullenbak, 
want die mogen geen vaccins uit meerdere flesjes mengen. Bron: AD, 6 februari 2021. 
 
De Rijksoverheid heeft in verband met het verwachte winterweer nieuwe 
regels opgesteld voor sneeuwliefhebbers in coronatijd. Zo wordt het afgeraden om een 
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sneeuwballengevecht met een ander huishouden te organiseren. ‘Ook bij het genieten van een 
pak sneeuw of een mooie laag ijs, blijft de oproep om zo min mogelijk mensen te ontmoeten en 
uw reisbewegingen te beperken’, valt te lezen in het nieuwe advies. Bron: AD, 6 februari 2021. 

Corona in Nederland 

Het aantal coronagevallen in Nederland gaat zaterdag door de grens van 1 miljoen. Dat 
gebeurt bijna een jaar na het eerste geval, op dag 346 van de uitbraak in Nederland. Het 
werkelijke aantal gevallen is waarschijnlijk aanzienlijk hoger. 

De teller stond vrijdag op 997.803 bevestigde besmettingen. In de afgelopen week kwamen er 
gemiddeld ongeveer 3900 gevallen per etmaal bij. Nederland is het 21ste land in de wereld 
met meer dan een miljoen positieve tests. 

Amsterdam telt de meeste coronagevallen. Tot aan vrijdag zijn 59.124 inwoners van de 
hoofdstad positief getest. Daarna volgen Rotterdam (47.588 gevallen), Den Haag (33.044) 
en Utrecht (20.554). Ook in Tilburg, Almere, Eindhoven en Breda is het coronavirus bij meer 
dan 10.000 inwoners vastgesteld. Schiermonnikoog sluit de rij met slechts tien bevestigde 
besmettingen. 

De eerste besmetting in Nederland werd op 27 februari vorig jaar vastgesteld bij een man uit 
het Brabantse Loon op Zand. Dit was dag 1 van de coronacrisis in Nederland. Half april, na 
de eerste golf, stond de teller op ruim 30.000 bevestigde gevallen. In de zomer hield het virus 
zich gedeisd, maar in augustus begon het aantal besmettingen weer op te lopen. In september 
begon de tweede golf echt. Het aantal positieve tests brak record na record. Op dag 210 van 
de uitbraak (23 september) werd het 100.000e coronageval geregistreerd. Iets meer dan twee 
maanden later, op 26 november, werd de grens van een half miljoen positieve tests gepasseerd. 
Ruim twee maanden verder sneuvelt de barrière van 1 miljoen gevallen.  

Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn 4365 positieve coronatests geregistreerd. 
Dat is meer dan op woensdag en donderdag, en ook meer dan gemiddeld. In de afgelopen 
weken lag het aantal gevallen op vrijdagen juist wat lager dan op donderdagen. 

In de afgelopen zeven dagen zijn 27.331 nieuwe gevallen gemeld bij het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat komt neer op 3904 gevallen per etmaal. Dat 
gemiddelde daalt al een paar weken, maar ten opzichte van donderdag blijft het vrijwel gelijk. 
Bovendien is het aantal meldingen vrijwel gelijk aan dat van vorige week vrijdag. 

Amsterdam telde de meeste nieuwe meldingen. In de hoofdstad kwamen 245 besmettingen 
aan het licht. In Rotterdam testten 185 inwoners positief en in Den Haag 99 mensen. Verder 
werden 64 gevallen geregistreerd in Eindhoven, 59 in Den Bosch en 56 in Utrecht. 

Het aantal sterfgevallen steeg afgelopen etmaal met 60, vergelijkbaar met de dagen ervoor. 
Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. 

Hoeveel mensen werkelijk het coronavirus hebben opgelopen, is niet bekend. In de eerste golf 
afgelopen voorjaar werd lang niet iedereen getest, In de tweede golf lukte het niet iedereen om 
een testafspraak te maken. Bovendien heeft niet iedereen die werd besmet klachten gekregen. 
Een onbekend aantal Nederlanders is genezen van het virus of eraan overleden zonder ooit 
positief te zijn getest.  
 
Het is een mijlpaal waar nog van alles op af te dingen is, maar toch: wereldwijd is het aantal 
coronavaccinaties volgens de officiële statistieken het aantal besmettingen met het virus 
gepasseerd. Desondanks waarschuwt wereldgezondheidsorganisatie WHO dat farmaceuten 
en regeringen nog veel meer inspanning moeten leveren om ook arme landen van vaccins te 
kunnen voorzien. Bron: AD, 6 februari 2021.  
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Teststraten gesloten 

Vanwege de verwachte zware sneeuwval gaan zondag uit voorzorg steeds meer corona-
teststraten dicht. GGD Hollands Noorden, GGD Rijnmond en GGD West-Brabant sluiten de 
teststraten en GGD Noord- en Oost-Gelderland de vaccinatielocaties. 

In Hollands Noorden gaat het om de teststraten in Opmeer, Heerhugowaard en 
Bovenkarspel. De overige teststraten zijn beperkt open, aldus de GGD. Mensen die een 
afspraak hebben staan voor zondag worden door de GGD geïnformeerd. De vaccinatielocatie 
in Alkmaar blijft in principe dit weekend open. Er zijn voorzieningen getroffen tegen slecht 
weer, aldus de GGD. Mensen die zondag toch niet willen komen, kunnen een nieuwe afspraak 
maken. 

In West-Brabant blijft de teststraat in Bergen op Zoom dicht. De GGD doet dit omdat er dan 
binnen meer wachtruimte gemaakt kan worden voor ouderen die komen voor een vaccinatie. 
Mensen die komend weekend liever niet gevaccineerd willen worden, kunnen de afspraak 
verzetten. De testlocaties Roosendaal en Raamsdonksveer zijn in het weekend ook gesloten. 
Dit heeft te maken met de afgenomen vraag naar testen. 

GGD Noord- en Oost-Gelderland houdt de vaccinatielocaties in Doetinchem en Apeldoorn 
dicht. ,,De veiligheid van onze kwetsbare bezoekers op leeftijd en ons personeel staat voorop", 
aldus de GGD. Mensen die een afspraak hadden in Doetinchem, kunnen daar een week later 
met hun afspraakbewijs van 7 februari terecht. Dat geldt ook voor de senioren die zich zondag 
in Apeldoorn zouden melden, aldus de GGD. 

In de regio Rotterdam-Rijnmond blijven bijna alle testlocaties zondag en maandag 
dicht vanwege het verwachte winterse weer. Alleen de locaties bij Ahoy en Rotterdam The 
Hague Airport blijven open. Het vliegveld van Rotterdam is vooralsnog de enige 
vaccinatielocatie in de regio. Die inentingen gaan gewoon door. Bron: AD, 7 februari 2021. 
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Schepen uit de vaart 

De Koninklijke Marine heeft vier marineschepen tijdelijk uit de vaart genomen, nadat aan 
boord coronabesmettingen zijn geconstateerd. De schepen zitten op slot, de bemanning is 
thuis. Dat meldt het Reformatorisch Dagblad. Drie marineschepen (Zr.Ms. Karel Doorman, 
Zr.Ms. Van Speijk en Zr.Ms. De Zeven Provinciën) waren onderweg naar de oefening Hybrid 
Archer in Noorwegen, maar zijn halverwege teruggekeerd naar Den Helder. De vaartuigen zijn 
maandag vertrokken. 

Op alle drie de oorlogsschepen is een opvarende positief getest op corona. Omdat bron- en 
contactonderzoek onder de overige bemanningsleden te veel impact heeft op de inzet, heeft de 
marine besloten de schepen terug te halen. Zr.Ms. Van Amstel ligt sinds dinsdag al langs de 
wal in Den Helder, nadat aan boord twaalf besmettingen waren geteld. Op een vijfde vaartuig, 
Zr.Ms. Vlaardingen, is ook corona vastgesteld, maar dit schip zou desnoods kunnen 
vertrekken. De Vlaardingen ligt sinds vrijdag in Den Helder. Bron: AD, 7 februari 2021.  

 

 

 

Hobbyrapper Stanley (24) uit Eindhoven werd het gezicht van de rellen. © ANP 
 
 

Een voetballer, een timmerman en een eigenaresse van een 
escortbureau: dit zijn de relschoppers 

De avondklok leidde tot een ravage op straat. Wat bezielde de relschoppers en wat is hun 
achtergrond? Uit rechtszaken en persoonlijke gesprekken ontstaat een gevarieerd beeld. Van 
de notoire herrieschopper tot de keurige huisvader met baan en kinderen die plots ontspoort. 
Zo kwam de politie ze op het spoor. Lees na de reportage het verhaal van tien boosdoeners.  

Tientallen figuren met zwarte capuchons en mondkapjes krioelden op 24 januari stenen 
gooiend en plunderend door het centrum van Eindhoven. Hoe herken je daders in zo’n 
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agressieve mierenhoop? Deze site mocht meekijken met het onderzoek van de Eindhovense 
districtsrecherche. Maar weinig relschoppers die zondag 24 januari in de Eindhovense 
binnenstad vernielden, plunderden en de ME bekogelden zullen de ‘fotograaf’ hoog boven hun 
hoofd hebben gezien. Een politiedrone hing al ’s ochtends in de lucht, tot het donker werd. 
Gezichten van tientallen relschoppers zijn vastgelegd. Met pasfotokwaliteit. Bron: De Stentor, 
6 februari 2021.  

 

HAAKSBERGEN - Een automobilist is vrijdagavond zijn rijbewijs kwijtgeraakt, nadat hij met 
meer dan 200 kilometer per uur over de Hengelosestraat tussen Beckum en Haaksbergen 
reed. Zijn verklaring: hij wilde voor het ingaan van de avondklok thuis zijn. 

Iets voor negen uur zag de politie de bestuurder in zijn BMW over de Hengelosestraat 
scheuren, waar een maximumsnelheid van 80 kilometer per uur geldt. Hierbij haalde hij 
meerdere voertuigen in en reed hij over de dubbel doorgetrokken streep. Ook binnen de 
bebouwde kom van Haaksbergen hield de automobilist zijn voet op het gaspedaal. Hier 
noteerde de politie een pieksnelheid van 130 kilometer per uur. 

De man werd aangehouden, waarna hij de verklaring gaf dat hij voor de avondklok thuis wilde 
zijn. Gecorrigeerd reed de bestuurder buiten de bebouwde kom 105 km/u te hard. Binnen de 
bebouwde kom reed de bestuurder gecorrigeerd 70 km/u te hard. 

Het rijbewijs van de automobilist is ingevorderd en hij heeft een boete gekregen. Bron: 
Tubantia, 6 februari 2021. 



221 

 

 

© Maarten Sprangh — De A1 bij Apeldoorn. 
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Tijdens lockdown meer slachtoffers van kindermishandeling 

Het aantal slachtoffers van kindermishandeling is tijdens de eerste lockdown hoger geschat 
ten opzichte van een periode zonder lockdown. Dit komt met name door een toename in het 
aantal slachtoffers van emotionele verwaarlozing, waaronder verwaarlozing van het onderwijs 
en het getuige zijn van huiselijk geweld. Vooral gezinnen met kinderen over wie al zorgen 
bestonden lijken kwetsbaar. 

Het Instituut Pedagogische Wetenschappen heeft onderzoek gedaan naar eventuele 
veranderingen in (onveilige) thuissituaties van kinderen tijdens de lockdown. Hoewel 
maatregelen noodzakelijk waren om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, waren 
er tegelijkertijd zorgen dat deze maatregelen in sommige gezinnen tot onveilige thuissituaties 
zouden leiden. 

Het onderzoek maakte gebruik van de methodiek van de Nationale Prevalentiestudies 
Mishandeling van Kinderen en Jeugdigen (NPM). Professionals werkzaam in de kinderopvang 
en het onderwijs zijn gevraagd deel te nemen aan de studie als informant en te rapporteren 
over vermoedens van kindermishandeling. 

Op basis van de informantenrapportages wordt geschat dat bijna 40.000 kinderen, oftewel 14 
per 1.000 kinderen, mishandeling hebben meegemaakt tijdens de eerste lockdown in 
Nederland. De schatting tijdens de lockdown ligt significant hoger dan de schatting over een 
periode van 3 maanden zonder lockdown gerapporteerd door dezelfde informantengroepen in 
2017, die bijna 15.000 kinderen betrof. Wanneer het voorkomen van de verschillende typen 
mishandeling tijdens de lockdown wordt vergeleken met gegevens uit de NPM van 2017 dan 
blijkt er enkel voor emotionele verwaarlozing sprake te zijn van een significante toename - met 
name verwaarlozing van het onderwijs en het getuige zijn van huiselijk geweld. 

Slechts 8,6% van de gerapporteerde vermoedens betrof een vermoeden dat volgens de 
informanten is ontstaan tijdens de lockdown. In de helft van de vermoedens bleek het 
vermoeden ook voor de lockdown al te bestaan, maar tijdens de lockdown te zijn verergerd. 

Verschillende gezinsfactoren bleken een significante risicofactor te zijn voor 
kindermishandeling. Een laag opleidingsniveau betekende een ruim 10 keer hoger risico op 
kindermishandeling. In werkloze gezinnen was het risico ruim 3 keer hoger ten opzichte van 
niet-werkloze gezinnen. Een migratieachtergrond bleek tijdens de lockdown geen risicofactor 
te zijn voor kindermishandeling.  

Ook eenoudergezinnen en stiefgezinnen gaven geen hoger risico op kindermishandeling. De 
gezinsgrootte bleek enkel een risicofactor te vormen voor gezinnen met vier of meer kinderen, 
het risico op mishandeling was in deze gezinnen ruim twee keer groter dan in kleinere 
gezinnen. Het risico op mishandeling was niet verschillend voor jongens en meisjes en voor 
kinderen van verschillende leeftijden. 

De resultaten maken duidelijk dat het sluiten van scholen en kinderopvang verregaande 
implicaties kan hebben voor kwetsbare gezinnen. Bron: Universiteit Leiden, 6 januari 2021. 
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Een man in het Amazonegebied in Brazilië wordt gevaccineerd tegen het coronavirus. © EPA 
 
 
 

'Mutatie in mutatie' baart wetenschappers zorgen, werken de 
coronavaccins nog wel? 

Nu nieuwe coronavarianten ook in Nederland het traditionele virus wegdrukken, wordt die 
ene vraag steeds urgenter: werken onze vaccins wel? De wetenschappelijke wereld is er nog 
lang niet gerust op.  

Wereldwijd zijn er inmiddels vierduizend varianten van het coronavirus opgedoken, stelden 
Britse onderzoekers afgelopen week. Maar er zijn er maar een paar die zich (veel) sneller 
verspreiden dan andere, en daardoor de dominantie overnemen. De laatste tijd springen drie 
mutaties in het oog: de Britse, de Braziliaanse en de Zuid-Afrikaanse. In Nederland zijn al 
deze varianten al aangetroffen, maar de Britse is dominant aan het worden. 

Van deze varianten bestaat dus het vermoeden dat ze besmettelijker zijn dan het virus dat we 
kennen. Tot nu toe staat nog niet onomstotelijk vast dat de mutaties mensen zieker maken of 
dodelijker zijn. De Britse premier Boris Johnson stelde een paar weken geleden dat dat laatste 
wel wordt vermoed bij de Britse variant, maar wetenschappers zeiden daarop dat die conclusie 
te voorbarig was. 

Is dit alles? Helaas niet. Behalve de drie varianten baart een ‘mutatie in een mutatie’ 
wetenschappers ook zorgen. Mutatie E484K verandert het spike-eiwit van het coronavirus, 
waarmee het menselijke cellen kan binnendringen. De vrees bestaat dat het door de 
combinatie van een virusvariant en E484K voor een vaccin moeilijker herkenbaar wordt, en 
dus de werking vermindert. 
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E484K werd eerder al aangetroffen in de Zuid-Afrikaanse en Braziliaanse variant, maar vorige 
week ook elf keer in de Britse variant in Groot-Brittannië. Het is nog niet duidelijk hoe snél 
E484K zich over de verschillende virusvarianten verspreidt. 

Werken de vaccins tegen de varianten? Het beeld is tot nu toe wisselend. Voorlopige resultaten 
met de Britse variant waren heel hoopgevend. Een voor een - Pfizer, Moderna, AstraZeneca 
-  maakten farmaceuten bekend dat het vaccin dat ze ontwikkelden tegen het traditionele 
coronavirus ook werkt tegen de Britse variant. De werking was hooguit een klein beetje 
minder. 

Maar vooral uit Zuid-Afrika komen minder fijne berichten. Zaterdagavond nog onthulde 
de Financial Times dat uit een studie die vandaag verschijnt blijkt dat het Oxfordvaccin van 
AstraZeneca jonge, gezonde mensen met de Zuid-Afrikaanse variant een stuk minder goed 
beschermt tegen milde of matige ziekteverschijnselen. Of dat ook geldt voor ziekenhuisopname 
of zelfs overlijden, is nog niet bekend. AstraZeneca nog steeds te geloven dat de bescherming 
tegen ernstige ziekte wel op peil blijft, maar de Zuid-Afrikaanse regering heeft meteen 
ingegrepen: het prikken met AstraZeneca is voorlopig stopgezet. 

Geen enkel vaccin doorstaat de ‘test’ met de Zuid-Afrikaanse variant overigens ongeschonden. 
De effectiviteitspercentages lijken te dalen met tot wel enkele tientallen procenten, zo blijkt 
uit relatief kleine en vaak nog niet gecontroleerde studies. De voorlopige conclusie van 
wetenschappers: de vaccins bieden nog steeds bescherming, maar werken gemiddeld 
simpelweg minder goed. En dat zou kunnen komen door de E484K-mutatie.  

Die zou overigens bij zowel de Zuid-Afrikaanse als de Braziliaanse variant ook de kans kunnen 
vergroten dat mensen voor de tweede keer corona krijgen.  

 
 

Het vaccin van AstraZeneca moet in veel landen, zoals ook in Afghanistan, helpen om corona 
de wereld uit te krijgen. De vraag is of het vaccin ook goed bestand is tegen alle nieuwe 
varianten. © EPA 
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Hoeveel zorgen moeten we ons maken? Daar zijn de meningen over verdeeld. Er is een groep 
wetenschappers die stelt dat de bestaande vaccins weliswaar iets minder goed beschermen 
tegen nieuwe varianten, maar dat ook die minder goede bescherming er nog altijd voor kan 
zorgen dat we het virus door vaccinatie de wereld uit krijgen.  

Dat de Britse variant na Groot-Brittannië, Ierland en Denemarken ook in veel andere landen, 
waaronder Nederland, de dienst lijkt te gaan uitmaken, zou ook een zegen kunnen zijn. De 
huidige vaccins lijken tegen die variant immers prima te werken. Dus hoe sneller veel mensen 
nu worden gevaccineerd, hoe groter de klap voor het coronavirus als geheel. RIVM-baas Jaap 
van Dissel zei zaterdag in gesprek met de NOS al dat hij hoopt dat de Britse variant ons gaat 
‘helpen’.  

We moeten ons niet rijk rekenen, stellen andere kenners. Chantal Reusken, topexpert 
virologie bij het RIVM, noemde de opkomst van de Zuid-Afrikaanse en Braziliaanse variant 
eerder tegenover deze situatie ‘minimaal zo zorgelijk’ als die van de Britse.  

Hans Kluge, directeur Europa van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), zei zich ook 
zorgen te maken over de vraag of de huidige vaccins beschermen tegen nieuwe varianten, en 
de mogelijke varianten die daar weer op volgen.  

Drie factoren lijken heel belangrijk. Een: welke variant wordt nu dominant? Twee: wat doet 
die vervelende mutatie E484K? En drie: welke nieuwe varianten staan ons nog te wachten? 
Het zijn vragen waarop de wetenschap nu nog geen glasheldere antwoorden heeft. 

Moeten we veranderen? Hoogstwaarschijnlijk wel. Maar nu nog niet, stellen de meeste experts. 
De verminderde werking van het vaccin bij de Zuid-Afrikaanse variant zou op zichzelf genoeg 
reden kunnen zijn om het aan te passen, maar eerst moet duidelijk zijn of deze variant zich 
ontwikkelt tot een dominante variant, en of het dus wel de moeite waard is. 

De farmaceuten die de wereld verbaasden met hun hypermoderne mRNA-vaccins, Pfizer-
BioNTech en Moderna, hebben al aangekondigd dat het aanpassen van hun vaccin voor de 
Zuid-Afrikaanse variant relatief eenvoudig is, al duurt het wel een paar maanden tot een 
halfjaar. Ook Johnson & Johnson, dat zijn coronavaccin door dochterbedrijf Janssen in 
Leiden liet ontwikkelen, zegt een aangepaste versie te kunnen maken. 

Er zijn zelfs meerdere opties: een vaccin specifiek tegen de Zuid-Afrikaanse variant of een 
vaccin dat zelfs twee verschillende varianten kan bestrijden, een zogeheten multivalent vaccin. 
Medicijnautoriteiten wereldwijd kondigen al aan voor de ontwikkeling van zo’n aangepast 
vaccin genoegen te nemen met minder grote studies dan bij het originele vaccin. 

Bij de griepprik is het al heel gebruikelijk dat die jaarlijks wordt aangepast om de strijd aan 
te gaan met de dan dominante variant. Dat lijkt bij corona ook te gaan gebeuren: nauwkeurig 
bijhouden hoe varianten zich over de wereld bewegen, en vervolgens het vaccin daarop 
inrichten. 

Maar voorlopig geldt: prikken, prikken, prikken, en snel ook. Zoals Anthony Fauci, de 
belangrijkste corona-adviseur van de Amerikaanse regering, het onlangs samenvatte: ‘We 
moeten zo veel mensen zo snel mogelijk vaccineren, en ons tegelijk voorbereiden op de 
mogelijkheid dat we het vaccin op een gegeven moment moeten aanpassen.’  Bron: AD, 7 
februari 2021.  
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Zuid-Afrika stopt met AstraZeneca-vaccin: ‘Niet genoeg 
bescherming tegen Zuid-Afrikaanse variant’ 

Zuid-Afrika heeft het gebruik van het AstraZeneca-vaccin opgeschort nadat blijkt dat het vaccin 
slechts beperkte bescherming biedt tegen de Zuid-Afrikaanse coronavariant. Dat heeft de 
minister van Volksgezondheid Zweli Mkhize bekendgemaakt. 

Het vaccin van AstraZeneca en Oxford beschermt onvoldoende tegen milde of matige 
ziekteverschijnselen door de variant, zo blijkt uit klinische studies.  
 
Het farmaceutische bedrijf zei in een reactie dat het ging om een eerste kleinschalige test 
onder ruim 2.000 volwassenen. Maar die eerste gegevens wijzen inderdaad op een beperkte 
effectiviteit tegen milde ziekte, met name door toedoen van de zogenoemde B.1.351-variant 
uit Zuid-Afrika. 

Uit de test blijkt niet of het vaccin wel ernstige klachten zou tegengaan die tot 
ziekenhuisopname kunnen leiden omdat de ingeënte personen vooral jonge en gezonde 
volwassenen waren. 

Een week geleden zijn ongeveer een miljoen doses van het vaccin aangekomen in Zuid-Afrika. 
De ontwikkelingen zijn een serieuze tegenslag in de bestrijding van de pandemie. In Zuid-
Afrika zijn al meer dan 46.000 mensen bezweken aan het virus. 

Ontwikkelaars verwachten dat ze het vaccin tegen de herfst zo hebben aangepast, dat de prik 
wel voldoende bescherming biedt tegen de Zuid-Afrikaanse variant. 

Oxford-wetenschappers brachten vrijdag naar buiten dat het vaccin wel even effectief is tegen 
de Britse mutatie als tegen de oorspronkelijke virusstam waarvoor het is gemaakt. Bron: De 
Morgen, 7 februari 2021.   
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De Griekse premier Kyriakos Mitsotakis ligt opnieuw onder vuur wegens het schenden van de 
lockdownmaatregelen. Er is namelijk een foto opgedoken waarop Mitsotakis te zien is terwijl 
hij op het eiland Ikaria bij een rechts politicus thuis - samen met een dertigtal genodigden - 
aan het lunchen is. 

De conservatieve regeringsleider was dit weekend afgereisd naar het eiland in de Dodekanesos 
om er het vaccinatieproces tegen Covid-19 te overzien. Vrijdag nog had de regering de 
lockdownmaatregelen verder verscherpt. Zo geldt er voortaan in het weekend een avondklok 
vanaf 18 uur en zijn bijeenkomsten thuis verboden. 

De foto die nu in het hele land voor verontwaardiging zorgt, werd genomen door een 
buurvrouw van de rechtse politicus die het etentje organiseerde. Ook de oppositiepartijen 
nemen de premier daarmee zwaar op de korrel. 

In december kwam de Griekse premier al in opspraak na een mountainbiketochtje met zijn 
vrouw op de Parnassus, zo’n 45 kilometer van hun woning in Athene. Een foto van dat tochtje, 
waarbij de premier zonder mondmasker te zien is aan de zijde van vijf andere sportievelingen 
(eveneens zonder masker), ging toen viraal. Bron: AD, 8 februari 2021.  

Mexicaanse president is hersteld 

De Mexicaanse president Andres Manuel Lopez Obrador is hersteld van Covid-19. Twee weken 
nadat hij had gemeld positief te zijn getest op het coronavirus en in isolatie ging, gaf hij weer 
een persconferentie. 
‘We zijn weer op de been en strijden", zei het 67-jarige staatshoofd, zoals gebruikelijk zonder 
mondkapje. De links-populistische president kampt met hartklachten en een hoge bloeddruk. 

Obrador krijgt veel kritiek op zijn aanpak van de coronacrisis. In Mexico zijn meer dan 
166.000 mensen overleden aan de gevolgen van het virus, 1,9 miljoen inwoners raakten 
besmet. Bron: AD, 8 februari 2021. 
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Vijftien meldingen van overlijden na vaccinatie met 
coronavaccins 

Er zijn tot nu toe vijftien meldingen van overlijden na vaccinatie met coronavaccins, meldt 
Bijwerkingencentrum Lareb. Volgens de organisatie gaat het daarbij om kwetsbare ouderen 
met ernstige onderliggende gezondheidsproblemen. 

‘Deze gezondheidsproblemen zijn de meest voor de hand liggende verklaring voor het 
overlijden. Ongeveer de helft van hen kreeg in de dagen na vaccinatie klachten die bekend zijn 
als bijwerkingen, zoals koorts, misselijkheid en algemeen niet lekker voelen’, aldus Lareb. 
Deze klachten zijn volgens het centrum op zichzelf niet de oorzaak van overlijden, maar 
kunnen bij kwetsbare ouderen mogelijk wel bijgedragen hebben aan verslechtering van hun 
al fragiele gezondheidstoestand.  

‘Deze gezondheidsproblemen zijn de meest voor de hand liggende verklaring voor het 
overlijden. Ongeveer de helft van hen kreeg in de dagen na vaccinatie klachten die bekend zijn 
als bijwerkingen, zoals koorts, misselijkheid en algemeen niet lekker voelen’ aldus Lareb. Deze 
klachten zijn volgens het centrum op zichzelf niet de oorzaak van overlijden, maar kunnen bij 
kwetsbare ouderen mogelijk wel bijgedragen hebben aan verslechtering van hun al fragiele 
gezondheidstoestand. 

Volgens Lareb zijn er tot nu toe 2812 meldingen van bijwerkingen binnengekomen. Daarvan 
kwamen 2661 meldingen na inenting met het vaccin Pfizer/BioNTech. Daarnaast ontving het 
centrum 113 meldingen over bijwerkingen van het vaccin van Moderna. In 38 meldingen was 
het type vaccin niet ingevuld.  

De meest gemelde bijwerkingen zijn spierpijn, hoofdpijn en reacties op de prikplek, zoals pijn, 
zwelling en warmte. Ook klachten zoals vermoeidheid, rillingen, misselijkheid en koorts zijn 
vaak gemeld. ‘Dit zijn bekende klachten bij alle vaccins. Deze klachten passen ook bij de 
werking van de coronavaccins. De vaccins stimuleren in het lichaam de afweer tegen het 
coronavirus. Bij de meeste mensen verlopen de klachten mild en gaan ze na een paar dagen 
over’, aldus Lareb.  Bron: De Telegraaf, 8 februari 2021.  

 

Het enige land ter wereld dat geen vaccins wil: stoom, kruiden 
en een speciale smoothie zijn genoeg 

Er betstaat geen plan om te testen op het coronavirus. Geen plan om de bevolking te 
vaccineren. In Tanzania is dat allemaal niet nodig. Volgens de regering is het Oost Afrikaanse 
land namelijk helemaal coronavrij. Burgers die zich onverhoopt toch niet lekker voelen wordt 
aangeraden om stoom te inhaleren of kruidenmengsel te gebruiken. Bron: De Telegraaf, 8 
februari 2021. 
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Geen ijsfestiviteiten 

Festiviteiten op het ijs die veel schaatsers of veel toeschouwers trekken zijn onder de huidige 
coronamaatregelen niet mogelijk. Burgemeesters zullen er geen vergunning voor afgeven. 
Dergelijke bijeenkomsten zijn ook al gauw een evenement en dat is in elk geval verboden. Dat 
hebben de 25 burgemeesters die samen het Veiligheidsberaad vormen vandaag met elkaar 
besproken. 

‘IJsclubs moeten nu geen ijsfeesten willen organiseren. Dat is binnen de geldende 
coronaregels niet te doen. Alleen al de verplichte 1,5 meter afstand tussen mensen maakt het 
bijna onmogelijk. Dat is ook de reden dat een heel groot evenement als de Vierdaagse vandaag 
al moest beslissen om de wandeltocht voor juli van dit jaar af te gelasten’, aldus 
beraadsvoorzitter Hubert Bruls, tevens burgemeester van Nijmegen. ‘Corona werpt zijn 
schaduw ver vooruit.’ 

Het Veiligheidsberaad heeft vandaag ook gesproken over een gevraagd advies van het 
Outbreak Management Team (OMT) over demonstreren. Volgens het OMT kan de 
volksgezondheid een reden zijn om het aantal demonstranten aan banden te leggen. Maar er 
kan geen algemeen geldend maximaal aantal deelnemers worden genoemd, aangezien elke 
demonstratie anders is. ‘Het blijft maatwerk, waarbij een burgemeester het aantal deelnemers 
dus wel vooraf mag inperken om redenen van gezondheid’, aldus Bruls. Bron: AD, 8 februari 
2021.  

Rutte laat toch mogelijkheid onderzoeken voor marathons op 
natuurijs 

Marathonschaatsers mogen de hoop koesteren dat ze deze vorstperiode toch in 
wedstrijdverband het ijs op mogen. Premier Mark Rutte heeft zojuist laten weten dat hij gaat 
onderzoeken of er, ondanks de geldende coronamaatregelen, toch iets mogelijk is. 
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De roep om wedstrijden op natuurijs klinkt steeds luider. Vanmorgen wezen de 
marathonteams van de topdivisie de KNSB in een open brief op het belang van 
natuurijswedstrijden. De schaatsbond liet daarop weten de initiatieven te omarmen. 

Even daarna kwam Rutte terug op zijn uitspraak van vrijdag dat er sowieso geen uitzondering 
wordt gemaakt voor schaatswedstrijden op natuurijs, mocht de komende vorstperiode daar 
lang genoeg voor aanhouden. Rutte verklaarde vanavond dat er inmiddels overleg is tussen 
minister Grapperhaus, de schaatsbond KNSB en de veiligheidsregio’s of het toch mogelijk is 
voor een beperkte groep topmarathonschaatsers een of meer wedstrijden te organiseren. 

Marathonschaatsen is eerder niet aangemerkt als topsport, waardoor er zolang de 
coronamaatregelen gelden geen wedstrijden kunnen worden gehouden. ‘We kunnen wellicht 
leren van het Thialf-regime’, zei Rutte, doelend op de langebaanwedstrijden van afgelopen 
weken die in een zogenoemde bubbel werden gehouden. ‘Schaatsers en begeleiders zullen dan 
wat moeten opgeven wat hun vrijheid betreft, maar ik denk dat ze dat er wel voor overhebben’, 
aldus Rutte. 

Afgelopen weekeinde ontstond er met name op sociale media een lobby om de kans op 
wedstrijden op natuurijs niet te laten passeren. Het laatste NK op natuurijs vond plaats in 
2013 en gezien de weersvoorspellingen zou een nieuwe editie wellicht mogelijk zijn. Ook de 
marathonschaatsploegen meldden zich met een oproep aan de KNSB om de mogelijkheden te 
onderzoeken. 

De bond zei in gesprek te gaan met alle betrokkenen en kreeg maandag van Rutte de 
bevestiging dat ook vanuit Den Haag wordt meegedacht. ‘Grote tochten en wedstrijden 
organiseren gaat niet’, begon Rutte, om vervolgens de hoop bij de marathonschaatsers te 
voeden. ‘We moeten kijken of de manier waarop bij Thialf met een klein aantal topschaatsers 
is omgegaan ook toe te passen is bij de marathonschaatsers, wanneer zij op natuurijs uit de 
voeten kunnen. De betrokken partijen gaan kijken wat er kan en ik hoop u daarover de 
komende dagen te kunnen bijpraten.’ 

Praten over een Elfstedentocht vond Rutte nog te vroeg. ‘Los nog van de weersvoorspellingen, 
want er zou nog heel veel weken vorst nodig zijn. En er is natuurlijk de vereniging De Friesche 
Elf Steden, die een wedstrijd voor alleen wedstrijdrijders niet vindt zoals het hoort. En wat 
natuurlijk niet kan is publiek bij wedstrijden.’ Bron: AD, 8 februari 2021. 

 Ron Wright overleden  

Ron Wright, een Republikeins lid van het Amerikaanse parlement, is overleden nadat hij 
enkele weken geleden positief was getest op het coronavirus. Dat heeft zijn familie 
bekendgemaakt. De afgevaardigde uit Texas kampte ook met longkanker. Hij werd 67 jaar. 

Wright kwam in 2019 in het Huis van Afgevaardigden als opvolger van Joe Barton, die met 
pensioen ging. Bron: AD, 8 februari 2021. 

Update 

In de Nederlandse ziekenhuizen liggen nu 2034 coronapatiënten, 54 meer dan gisteren. Van 
deze mensen liggen er 542 op de intensive care, een stijging van 7 patiënten. En 1492 op de 
verpleegafdelingen, 47 patiënten meer dan een dag eerder. Dat meldt het Landelijk 
Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Gemiddeld zijn er nu op de IC en in de kliniek 
wel minder nieuwe opnames dan vorige week. 
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Vandaag zijn 146 nieuwe coronapatiënten opgenomen, 23 minder dan gisteren. Van hen 
moesten er 26 naar de IC (+7) en 120 naar de verpleegafdelingen (+30). De Covid-bezetting op 
de IC daalt langzaam, zegt het LCPS, maar blijft hoog.  

‘Het gemiddeld aantal opnames is in de afgelopen week gedaald. Ook de bezetting volgt een 
dalende trend. Of dit doorzet is onzeker, door de Britse coronavariant’, meldt het LCPS. 

Er zijn tot nu toe vijftien meldingen van overlijden na vaccinatie met coronavaccins, meldt 
Bijwerkingencentrum Lareb. Volgens de organisatie gaat het daarbij om kwetsbare 
ouderen met ernstige onderliggende gezondheidsproblemen. 

‘De gezondheidsproblemen zijn de meest voor de hand liggende verklaring voor het overlijden. 
Ongeveer de helft van hen kreeg in de dagen na vaccinatie klachten die bekend zijn als 
bijwerkingen, zoals koorts, misselijkheid en algemeen niet lekker voelen’, aldus Lareb. Deze 
klachten zijn volgens het centrum op zichzelf niet de oorzaak van overlijden, maar kunnen bij 
kwetsbare ouderen mogelijk wel bijgedragen hebben aan verslechtering van hun al fragiele 
gezondheidstoestand. 

Volgens Lareb zijn er tot nu toe 2812 meldingen van bijwerkingen binnengekomen. Daarvan 
kwamen 2661 meldingen na inenting met het vaccin Pfizer/BioNTech en 113 meldingen over 
bijwerkingen van het vaccin van Moderna. In 38 meldingen was het type vaccin niet ingevuld. 

De meest gemelde bijwerkingen zijn spierpijn, hoofdpijn en reacties op de prikplek, zoals pijn, 
zwelling en warmte. ‘Deze klachten passen bij de werking van de coronavaccins. De vaccins 
stimuleren in het lichaam de afweer tegen het coronavirus. Bij de meeste mensen verlopen de 
klachten mild en gaan ze na een paar dagen over’ aldus Lareb. 

Tot vanmorgen 10.00 uur zijn er 2273 nieuwe besmettingen geregistreerd bij het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat zijn er 1667 minder dan gisteren. 
Gisteren nam het aantal ook af, met 166. De daling zet dus door en neemt zelfs toe. Gemiddeld 
werden er afgelopen week 3782 besmettingen vastgesteld. De week daarvoor waren dat er nog 
4134. 

Gisteren waren alle teststraten dicht vanwege het winterweer. Laboratoria verwerkten nog wel 
de uitslagen van tests van zaterdag. Het RIVM denkt dat de sluiting van de teststraten ook 
nog effect kan hebben op de cijfers van dinsdag en woensdag, en dus ook op de weekcijfers 
die het instituut dinsdag naar buiten brengt. Bron: AD, 8 februari 2021.   
 
 

Honden en katten testen in Seoel 
 
De Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoel biedt vanaf vandaag gratis coronatesten aan voor honden 
en katten die in contact geweest zijn met besmette personen en symptomen van Covid-19 
vertonen. Dieren waarbij het virus wordt aangetoond, moeten veertien 
dagen in thuisquarantaine of in een gemeentelijke opvang. Aanleiding van de huisdiertests is 
de bevestigde besmetting van een kat in de zuidoostelijke stad Jinju. 
 
Het beest is van een moeder en dochter die beiden - en met hen tientallen anderen - besmet 
raakten in een kerkgebouw en is het eerste huisdier in Zuid-Korea dat officieel geïnfecteerd is. 
Hoewel bewijs ontbreekt dat de dieren het virus op mensen overbrengen, gaan in navolging 
van de hoofdstad ook andere regio's katten en honden testen. Bron: AD, 8 februari 2021. 
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Laatste woorden   

Een groep Japanse onderzoekers hebben ontdekt dat het coronavirus tot negen uur lang op 
de huid kan blijven. Ze benadrukken het belang van goed je handen wassen en/of 
desinfecteren.  

 

 

 

Het coronavirus houdt de hele wereld in zijn greep. De wetenschap heeft tot nu toe nog geen 
goed antwoord om deze pandemie definitief de kop in te drukken. Daarom is het van belang 
om manieren te vinden om de verspreiding van het virus af te remmen. 

Hirose en zijn groep hebben in een laboratorium setting de overleving bestudeerd van het 
SARS-CoV 2 virus (corona virus) en vergeleken met die van het normale griepvirus (Influenza 
A virus).  Er werden verschillende oppervlakten onderzocht te weten de menselijke huid, slijm 
van de ademhalingswegen en andere oppervlakten zoals glas, roestvrij staal en plastic. De 
overlevingstijd op de huid en andere oppervlakten bedroeg voor het coronavirus 9.04 uur 
terwijl voor het griepvirus slechts 1.82 uur, dus ongeveer vijf keer zo lang. Dit verschil was 
statistisch significant. Voor alle onderzochte oppervlakten vonden de onderzoekers ook dat 
beide soorten virussen binnen vijftien seconden werden geïnactiveerd na behandeling met 
ethanol 80% 

De onderzoekers benadrukken hiermee nogmaals dat het belangrijk is om de handen goed en 
grondig voor minimaal 15 seconden te wassen en/of te desinfecteren om de verspreiding van 
het coronavirus te beperken. Bron: Ryohei Hirose,  Hiroshi Ikegaya,  Yuji Naito et al. Survival 
of SARS-CoV-2 and influenza virus on the human skin: Importance of hand hygiene in COVID-
19  Clinical Infectious Diseases,   

 

Enter, 10 februari 2021 

Wordt vervolgd  

  


