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Eerste woorden 

Kom niet bij elkaar in grote groepen. Houd anderhalve meter afstand. Duidelijke instructies, 
maar lang niet iedereen volgt deze instructies op. Mensen hebben moeite met het opvolgen 
van de richtlijnen die gelden bij corona. Waarom volgen mensen coronamaatregelen niet op? 
De gedragswetenschap biedt een aantal antwoorden en maakt het negeren van corona 
richtlijnen logisch.  

Mensen hebben even de tijd nodig als er iets onverwachts op hen af komt. Als dit iets 
vervelends is, kan dit met een schok gepaard gaan. Zien we een ernstig ongeluk gebeuren, 
dan hebben we tijd nodig om dit te verwerken. Op het moment dat we slecht nieuws krijgen, 
vallen we even stil. Het overbruggen van de afstand tussen jezelf en de omgeving kost op zo’n 
moment tijd. Uiteindelijk wennen we aan de situatie en kunnen we hiermee omgaan. Dit 
noemen we ‘coping’. 

Corona gaf ons in eerste instantie een levensbedreigende boodschap. Een ernstig griepvirus 
dat je niet ziet en ook jou zou kunnen overkomen. Voor veel mensen is zo’n soort dreiging nog 
nooit eerder voorgekomen. Hoe ga je om met de gevoelens van angst? Hoeveel zorgen moet ik 
mij maken voor mijn leven? Het heeft even tijd gekost om weer tot onszelf te komen, maar 
inmiddels is het zover. Corona is verweven met onze werkelijkheid en heeft een plek gekregen. 

Is de bedreiging wel zo groot als men beweert? Als enige tijd verstreken is en we hebben onszelf 
herpakt, komen bij een aantal mensen vragen naar boven. Wat hen betreft zou de vraag niet 
moeten zijn: ‘waarom volgen mensen coronamaatregelen niet op?’ Er komt een vraag voor, 
namelijk ‘wie zegt dat die coronamaatregelen wel werken?‘. Kritisch zijn op de 
omstandigheden, op de overheid of op de wetenschap is voor sommige mensen heel 
gebruikelijk en heel natuurlijk. 

Soms leiden die kritische vragen van de één tot twijfel bij anderen. Zou het mogelijk zijn om 
ook zonder maatregelen veilig te kunnen leven? Groepen mensen vormen zich in ‘voor’ en 
‘tegenstanders’. Iedere groep heeft zijn eigen redenatie hierbij en toont daarmee zijn eigenheid. 
Hierdoor krijgen mensen de keuze om maatregelen ‘wel’ of ‘niet’ te volgen. Voor beide 
standpunten zijn namelijk argumenten te vinden. 

Ieder individu schat voor zichzelf het risico in. Voordat jij bepaald gedrag vertoont, maak je 
een inschatting wat het jou oplevert. Het is heel natuurlijk dat we voorspellen wat er gebeurt 
als we iets wel of niet doen. Als ik met de auto veel te hard over de snelweg rijd, voorspel ik 
dat ermee weg kom. Anders zou ik me wel aan de snelheid houden. Ik steek nog een sigaret 
op, omdat ik voorspel dat ik er nog niet ziek van zal worden. Anders was ik er wel mee gestopt. 
De consequentie die volgt op gedrag bepaalt in heel hoge mate wat we doen. 

Dit geldt ook bij het volgen van corona maatregelen. Ik voorspel dat ik niet ziek word als ik 
geen mondkapje draag. Daarom draag ik geen mondkapje. Ik verwacht dat mijn naaste mij 
niet ziek gaat maken. Daarom geef ik mijn naasten een zoen. Ik voorspel dat ik niet ziek word 
van andere mensen. Daarom houd ik geen afstand. Ik verwacht dat ik bij ziekte corona wel 
overleef. Daarom maak ik mij geen zorgen. Als je dit een aantal weken volhoudt zonder ziek 
te worden, dan begin je er in te geloven dat jouw aanpak klopt. Waardoor je het gedrag 
herhaalt. 

Het opvolgen van coronamaatregelen leidt niet tot directe feedback. Je aan de regels houden, 
leidt niet tot positieve waardering. Op de lange termijn word je misschien niet ziek, maar 
waren die maatregelen daarvoor nodig? Om gewenst gedrag in stand te houden, is positieve 
feedback voor veel mensen noodzakelijk. Het gebrek aan positieve feedback zorgt ervoor dat 
mensen oud gedrag gaan vertonen en zich niet houden aan de regels die er zijn. 

Onze universele behoeftes blijven aan ons trekken. Afstand houden en mondkapjes gebruiken 
hoort niet bij onze natuur. Als groepsdieren ‘lezen’ we graag bij elkaar wat ons bezig houdt. 
Zo kunnen we elkaar op een zorgvuldige manier benaderen. Dat doen we onder andere door 
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naar een gezicht te kijken. Het beoordelen van de ander lukt niet goed als ons gezicht 
grotendeels bedekt is. Het voelt niet natuurlijk om dat in stand te houden. 

Daarnaast staan we graag met elkaar in fysiek contact. Het geven van een hand dient een 
belangrijk doel en is heel gebruikelijk. Tijdens een gesprek houden we liefst een bepaalde vorm 
van afstand, maar geen anderhalve meter. We zijn van nature graag in elkaars buurt en dat 
versterkt ons gevoel van contact. De ander op afstand houden voelt ongemakkelijk en 
onnatuurlijk. Het is om die reden niet eenvoudig om je hier aan te houden. 

Waarom volgen mensen coronamaatregelen niet op? In dit artikel beschreven we een aantal 
redenen waarom maatregelen rondom corona niet langer door iedereen opgevolgd worden. Dat 
de maatregelen niet strikt gehanteerd worden is voor sommige mensen heel confronterend. 
Zeker als je kwetsbaar bent of een oudere leeftijd hebt, leidt dit tot onbegrip. Aan de andere 
kant leidt het opnemen tegen je eigen natuur tot weerstand. We willen namelijk graag zelf 
keuzes maken. Dat zijn we zo gewend. Ieder mens maakt hierbij zijn eigen afwegingen. ‘Samen 
tegen corona’ is een mooie zin, maar blijkt een stuk ingewikkelder in de praktijk. Bron: 
Expeditie Onderstroom. 

Boetes  

Hardlopers die vlak langs je rennen en geen anderhalve meter afstand houden, groepjes 
jongeren die toch nog bij elkaar komen. Je buurvrouw die toch met de kinderen op bezoek 
gaat bij oma. Hoewel het grootste deel van Nederland zich netjes aan de voorschriften van het 
RIVM houdt, gaat er nog weleens wat mis. 

De afgelopen week zijn er door de politie 6959 boetes uitgedeeld voor het negeren van de 
avondklok. Vorige week waren dat er 10.810. Maar er worden meer bekeuringen geschreven 
in coronatijd. In totaal bekeurde de politie deze week 8139, onder anderen aan mensen 
die geen mondkapje droegen. 
 
Vierhonderddrieënzestig mensen die zich niet aan de coronamaatregelen hielden, kwamen 
eraf met een waarschuwing. De avondklok werd op zaterdag 23 januari ingevoerd, geldt 
tussen 9 uur 's avonds en half vijf 's ochtends en duurt minstens tot woensdag 10 februari. 
Een verlenging van de avondklok wordt niet uitgesloten. Bron: AD, 8 februari 2021. 

Teststraten nog gesloten 

Diverse teststraten en vaccinatielocaties zijn nog altijd dicht vanwege het winterweer. Onder 
meer in Noord-Holland en Zuid-Holland blijven verschillende locaties gesloten. In de regio 
Rotterdam-Rijnmond zijn alleen de teststraten Ahoy, Rotterdam The Hague Airport, Schiedam 
en Middelharnis open, meldt de GGD. 

GGD Hollands Midden heeft vanochtend besloten de testlocatie in Alphen aan den Rijn te 
sluiten. De GGD Zuid-Holland Zuid opent alleen de test- en vaccinatielocatie in 
Dordrecht. GGD Hollands Noorden heeft een aantal testlocaties en de vaccinatielocatie in 
Alkmaar gesloten. De testlocatie in Haarlem blijft ook dicht. 

GGD Zaanstreek-Waterland meldt dat de teststraat in Zaandam niet opent vanwege 
technische problemen. GGD Gelderland-Midden opent alleen de testlocatie in Elst niet, omdat 
daar de verwarmingsketel kapot is. Van GGD Noord- en Oost-Gelderland zijn alle locaties 
open, al sluiten ze wat eerder. Bron: AD, 8 februari 2021.  
 
 

Oostenrijk 

In Oostenrijk mogen scholen, winkels, kapsalons en museums, hun deuren weer openen na 
de derde lockdown. De versoepeling gaat vandaag in, maar kent een aantal voorwaarden. 
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Zo moeten Oostenrijkers die naar de kapper gaan een negatief testresultaat overleggen dat 
niet ouder mag zijn dan 48 uur. Klanten die winkels bezoeken, moeten - anders dan slechts 
een mondkapje - complete gezichtsmaskers dragen. 
 
Uit angst voor de uitbraak van nieuwe coronavarianten blijven restaurants en hotels deze 
hele maand nog gesloten. De Oostenrijkse overheid wil dat het aantal besmettingen daalt tot 
50 personen per 100.000 gedurende zeven dagen. Op dit moment is dat nog 108 per 100.000 
inwoners. Bron: AD, 8 februari 2021.  
 
Oostenrijk neemt voor minstens tien dagen aanvullende maatregelen vanwege een uitbraak 
van de Zuid-Afrikaanse coronavariant in Tirol. Reizigers (niet kinderen) moeten vanaf 
vrijdag een negatieve coronatest laten zien als ze de deelstaat willen verlaten. 

De autoriteiten hebben bijna driehonderd gevallen van die nieuwe virusvariant vastgesteld in 
het onder wintersporters populaire gebied. Bondskanselier Sebastian Kurz waarschuwde dat 
het veel levens kan kosten als zo'n gemuteerde versie van het virus zich snel kan verspreiden. 
Het is nog onduidelijk hoe de extra besmettelijke Zuid-Afrikaanse variant in Tirol om zich 
heen kon grijpen.  

De verspreiding van nieuwe coronavarianten wordt wereldwijd met bezorgdheid gevolgd. Zuid-
Afrika maakte zondag bekend dat het voorlopig niet vaccineert met het coronavaccin van 
AstraZeneca omdat het minder effectief zou zijn tegen de Zuid-Afrikaanse variant. ‘Bijna 50 
procent van de Europeanen wordt de komende maanden ingeënt met AstraZeneca’, zei Kurz 
vandaag. ‘Als dit middel minder effectief is, dan moeten we ons bewust zijn van het feit dat 
deze mutaties extreem gevaarlijk zijn voor ons.’ Bron: Tubantia, 9 februari 2021. 

Zuid Korea 

Het aantal nieuwe dagelijkse besmettingen in Zuid-Korea is vandaag voor het eerst sinds 23 
november onder de 300 gebleven. De gezondheidsautoriteiten melden 289 positieve 
coronatesten in de afgelopen 24 uur. De strenge maatregelen in het Aziatische land lijken 
vruchten af te werpen.  
 
De dalende cijfers laten ruimte om de restricties iets te versoepelen. Zo 
mogen restaurants, koffietentjes en sportscholen, buiten de hoofdstedelijk regio Seoel vanaf 
nu een uur langer openblijven. Samenkomsten van meer dan vijf personen blijven verboden 
tot na het Koreaanse nieuwjaar op 14 februari. Bron: AD, 8 februari 2021.  
 

Engeland 
 
Internationale reizigers die in het Verenigd Koninkrijk niet opgeven dat ze in risicogebieden 
zijn geweest, riskeren een gevangenisstraf van tien jaar. Dat zei de Britse minister van 
Volksgezondheid Matt Hancock in de aanloop naar de invoering van een strenger inreisbeleid 
wegens de coronacrisis. 

De celstraf kan worden opgelegd aan reizigers die bij aankomst op een formulier liegen over 
hun bezoek aan een land op de zogeheten rode lijst. Daar staan onder meer Zuid-Afrika en 
Zimbabwe op. Reizigers kunnen ook een boete krijgen als ze weigeren een verplichte 
coronatest te ondergaan. 

‘Ik bied geen excuses aan voor de strengheid van deze maatregelen’, zei de minister in het 
parlement. ‘We hebben als land te maken met een van de grootste gevaren voor onze 
volksgezondheid in de geschiedenis.’ Reizigers moeten vanaf komende maandag na aankomst 
in Engeland ook verplicht in quarantaine in een hotel. Daarvoor moeten ze ongerekend bijna 
2000 euro per persoon betalen. 



5 

 

De regering zegt dat 4600 hotelkamers beschikbaar zijn voor internationale reizigers. Bij de 
hotels is ook beveiliging aanwezig. Bron: Tubantia, 9 februari 2021. 

Israël 
 
‘Ik zal een schokkend feit met jullie delen’, zei de Israëlische premier Benjamin 
Netanyahu tegen verslaggevers en vertelde dat de afgelopen dertig dagen 1536 
coronapatienten zijn overleden in zijn land. 97 procent van de mensen die afgelopen maand 
in Israël overleden aan het coronavirus, waren niet gevaccineerd. 
 
‘Minder dan 3 procent was gevaccineerd’', aldus de premier die zijn landgenoten aanspoort 
zich te laten inenten en zo het leven te redden. Israël is wereldwijd de koploper op 
vaccinatiegebied. Zo'n 38 procent van de 9 miljoen inwoners heeft in elk geval een eerste prik 
gehad. Inmiddels kan iedereen boven de 16 zich laten inenten. Bron: Tubantia, 9 februari 
2021.  
 
 

Bolivia   
 
Bolivia zucht onder de tweede coronagolf die over Latijns Amerika trekt. Hoewel het 
dagelijkse aantal besmettingen daalt, blijft het sterftecijfer hoog. De ic-afdelingen in het land 
liggen vol, patiënten kunnen geen kant op. ‘Als er tien á twintig patiënten overlijden, zijn 
hun bedden in een paar uur weer gevuld’, zegt de Boliviaanse epidemioloog Carlos Hurtado 
tegen The New York Times.  

Lichamen stapelen zich op in tehuizen en op straat.  De politie geeft aan in januari 
honderdzeventig coronadoden in woningen te hebben gevonden. Afgelopen zomer waren dat 
er zo'n honderdvijftig per dag, vijftien keer zoveel als normaal, meldde het hoofd van de 
forensische dienst toen. In de maanden juni tot en met augustus stierven 
twintigduizend meer Bolivianen dan in voorgaande jaren.  

The New York Times onderzocht de sterftecijfers en komt tot de conclusie dat het totale 
aantal coronadoden vijf keer zo hoog ligt als het officiële aantal. Dokter Hurtado vertelt dat 
het sterftecijfer in het ziekenhuis waar hij werkt de afgelopen maand met vier procent is 
gestegen. Experts denken dat dit deels wordt veroorzaakt door de virusvariant die afkomstig 
is uit buurland Brazilië. 

Ondanks het hoge aantal doden hebben de Boliviaanse autoriteiten nog geen 
quarantainemaatregelen ingesteld om de opmars van het virus te stuiten. Vorig jaar deden ze 
dat wel. Hoewel de overheid rond september acht miljoen Bolivianen wil hebben ingeënt, zijn 
er tot nu toe slechts 20.000 doses coronavaccin in het land aangekomen. Bron: Tubantia, 9 
februari 2021.  

Iran 
 

Iran, dat door het coronavirus zwaar getroffen is en inmiddels 59.000 coronadoden telt, is 
vandaag begonnen gezondheidsmedewerkers te vaccineren met het Russische Sputnik V-
vaccin. Zeker 300 van hen overleden na besmetting met het virus. Gezondheidsminister Parsa 
Namaki ontving als eerste een injectie met het middel.  
 
Zeshonderd  vaccinatielocaties voeren vanaf vandaag de inentingen uit. Volgens Iraanse 
media worden er deze en volgende maand in totaal 2 miljoen doses Sputnik V afgeleverd. Irans 
hoogste geestelijker, ayatollah Ali Khamenei, heeft de import van Amerikaanse en Britse 
vaccins verboden.  
 
Naast een zelfontwikkeld vaccin werkt Iran ook aan gezamenlijk middel met Cuba. Het land 
is van plan nog 17 miljoen doses uit andere landen te importeren via Covax, een 
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samenwerkingsverband tussen vaccinalliantie Gavi en de Wereldgezondheidsorganisatie dat 
arme landen van vaccins voorziet. Bron: Tubantia, 9 februari 2021. 
 

Jongeren hebben minder seks 

Jongeren hebben door alle maatregelen minder dates en seks. Wie nog wel vrijt, doet dat 
meestal met een 'seksmaatje', blijkt uit onderzoek van het Rutgers Kenniscentrum 
Seksualiteit en Soa Aids Nederland onder ruim 4000 jongeren van 16 tot 20 jaar. 
 
Het aantal jongeren dat dates had, daalde van 51 procent voor de crisis naar 21 
procent tijdens de tweede lockdown. Het gebruik van datingapps is niet toegenomen. Wel 
ontmoetten meer jongeren (26%) hun datepartner via zo'n app dan voor corona (15%).  
 
Waar voor corona 67 procent van de singles aangaf recent seks te hebben gehad, was dat 
tijdens de tweede lockdown 52 procent. Binnen deze groep gaven zes op de tien aan de laatste 
keer gevreeën te hebben met een seksmaatje. 28 procent voor de crisis. 
Rutgers en Soa Aids Nederland maken zich zorgen over de gevolgen voor de seksuele 
ontwikkeling van jongeren. Zij roepen docenten op het gesprek aan te gaan over daten en seks 
tijdens de Week van de Liefde, die van 8 tot en met 12 februari op het voortgezet (speciaal) 
onderwijs en mbo georganiseerd wordt. Bron: AD, 8 februari 2021.  
 
 

De Braziliaanse variant in Canada vastgesteld 

De Braziliaanse variant van het coronavirus is voor het eerst vastgesteld in Canada. Het virus 
werd gedetecteerd in de stad Toronto, de grootste stad van het land, melden de regionale 
gezondheidsdiensten. 

De mutatie werd waargenomen bij een inwoner van Toronto die onlangs naar Brazilië was 
gereisd. De besmette patiënt is opgenomen in het ziekenhuis. 

De gezondheidsautoriteiten in Toronto zijn tevens ongerust, omdat de Zuid-Afrikaanse variant 
van het virus voor het eerst werd aangetroffen bij een persoon die niet recentelijk in Zuid-
Afrika is geweest en die ook geen contact heeft gehad met een reiziger. 

De coronamutaties die voor het eerst werden vastgesteld in Zuid-Afrika, het Verenigd 
Koninkrijk en Brazilië zijn wellicht besmettelijker dan het oorspronkelijke virus en naar de 
doeltreffendheid van vaccins bij de mutaties wordt nog onderzoek gedaan. Bron: AD, 8 
februari 2021.  
 
 

Dj opent raam tijdens sneeuwstorm en speelt muziek af, krijgt 
hele straat aan het dansen 

De 25-jarige dj Mc Wou zorgde gistermiddag tijdens de sneeuwstorm spontaan voor een feestje 
in zijn straat. De Amsterdammer schoof zijn zolderraam wagenwijd open en liet een aantal 
feestnummers door de Van Woustraat dreunen. Voor hij het wist stonden de vele 
voorbijgangers te dansen. ‘We kunnen het nog hoor!’ 

Gisteren beukte onder meer een remix van het nummer Let it be uit zijn speakers. Een dag 
eerder konden zijn buren en passanten al genieten van een remix van Shine van de Toppers, 
gevolgd door Hollandse meezingers als Kon ik maar even bij je zijn van Gordon en Bloed, zweet 
en tranen van André Hazes.  
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Beelden van het feestje worden massaal verspreid. Dat levert Mc Wou, die liever anoniem blijft 
en achter de microfoon meezingt, een stortvloed aan reacties op. ‘Het is niet normaal. Iedereen 
deelt het. Het is bizar om te zien.’ Hij noemt het zelf een lichtpuntje in coronatijd. 

Mc Wou zette op de eerste dag van de avondklok, 23 januari, voor de eerste keer zijn 
zolderraam open voor een ‘showtje’, zoals hij het noemt, inclusief rookmachine en 
discolichten. Om zijn buren in deze coronatijd ‘een hart onder de riem te steken'. ‘Ik dacht ik 
doe even iets leuks, even iets positiefs. In eerste instantie was het idee dat de avondklok niet 
leuk is, maar dat we er dan maar een feestje van moesten maken. Dat zie je wel op de beelden. 
Buren staken zelfs kindervuurwerk af op hun dakterras. Lachen toch. We zijn even samen, 
maar dan op afstand. Het verbroedert wel.’ Dat gebeurde nog een aantal avonden. Ook kwam 
zanger Danilo Kuiters, oud-deelnemer van The Voice of Holland, een keer live enkele nummers 
zingen.  

Gistermiddag kwam Mc Wou thuis en was er een sneeuwstorm aan de gang. ‘Ik dacht hoe 
leuk is het als ik even de muziek aan zet. Het gebeurde heel spontaan. Er kwamen steeds 
meer mensen en die waren echt aan het feesten. Helemaal leuk.’  

 

© Maarten Brante 

 
Op beelden is te zien dat er zich aardig wat mensen verzamelden, maar volgens Mc Wou viel 
het mee. ‘Als ik het vergelijk met markten of heuvels waar mensen samen komen om te sleeën, 
dan ging het nog wel. We zijn echt wel op tijd gestopt, na een kwartier. Het werd steeds 
drukker. Als mensen elkaar gaan appen ‘kom naar de Van Woustraat', dan gaat het heel snel. 
Ik wilde ze die kans niet bieden.’ 

Wat dat betreft houdt de Amsterdamse artiestenmanager rekening met de coronaregels. ‘We 
moeten wel voorzichtig zijn. Als ik het morgen nog een keer doe en het op Instagram zet, dan 
gaat het geheid mis. Ik vind ook wel dat ik een soort van verantwoordelijkheid heb.’ 
 
Morgen dus geen feestje voor zijn deur. Niet in deze vorm, aldus de gelegenheids-dj. ‘Maar dat 
we iets gaan doen is honderd procent zeker. Ik heb er wel wat ideetjes over. We gaan kijken 
wat we kunnen doen om Nederland toch nog wat te geven, verantwoord natuurlijk.’  

De Amsterdammer vindt het super gaaf dat heel Nederland dit oppakt. ‘Ik krijg uit elke hoek 
berichtjes. Die variëren van ‘Wanneer is het volgende feestje?’ en ‘Is er nog een appartement 
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vrij in jouw straat? tot ‘Je hebt de morele plicht je performance aan te kondigen, we zitten drie 
straten verderop met jassen aan te wachten'. 

De vorige keren zette de Amsterdammer de muziek pas om 21.00 uur aan. ‘Omdat mensen 
dan binnen zitten en je geen ophopingen krijgt’, legt hij uit. Tot nu toe stond de politie één 
keer op zijn stoep. Een buurman die wilde dat hij stopte had gebeld. ‘Maar we waren al gestopt. 
We doen het echt maar tien minuten. Het is ook niet iets wat niet mag. Het is een heel grijs 
gebied.’ 
 
Het is voor niemand leuk als het uit de hand loopt, aldus Wou. ‘Maar oh, wat missen we dit. 
Het laat ook zien dat we het nog kunnen hoor. Op het moment dat we weer mogen, weet ik 
zeker dat het los gaat.’ 

Er is inmiddels een petitie opgezet waarin de ‘organisatie’ de burgemeester om toestemming 
vraagt voor het geven van een concert van een half uur. Meer dan 470 mensen hebben die 
petitie reeds ondertekend. Er zijn 10.000 handtekeningen nodig ‘voor een GO van Halsema'. 

Het Instagramaccount @vanwouinconcert - ‘De avondklok is een feestje, maar je moet zelf de 
slingers ophangen’ - heeft inmiddels meer dan 10.000 volgers. Op het account staan filmpjes 
van de shows die reeds hebben plaatsgevonden. ‘Het laat zien dat we nog steeds met elkaar 
verbonden zijn. We leven nog,’ aldus Mc Wou. Hij hoopt een straatfeest, Van Wou in Concert, 
te geven als de pandemie voorbij is. ‘Dat lijkt me fantastisch.’ Bron: AD, 8 februari 2021. 

Boekenweek verplaatst naar de zomer 

De Boekenweek 2021 wordt wegens corona verplaatst naar de zomer. Het 
traditionele Boekenbal vindt dit jaar helemaal niet plaats. Dat heeft boekenkoepel CPNB, die 
beide evenementen organiseert, vandaag laten weten. 

Het besluit is genomen na intensief overleg tussen alle betrokkenen in de sector. ‘Er is op dit 
moment nog te veel onduidelijkheid over de situatie begin maart om vol in te zetten op dit 
grote jaarlijkse lezersfestijn’, stelt directeur Eveline Aendekerk van CPNB. ‘We hebben daarom 
besloten gehoor te geven aan het dringende verzoek van de boekhandels om de Boekenweek 
pas te vieren wanneer zij open zijn.’ Bron: Tubantia, 8 februari 2021.    
 
 

Kabinet onderzoekt met KNSB of Elfstedentocht door kan 
gaan 

Als het ijs in Friesland de komende weken sterk genoeg is voor een Elfstedentocht, moet die 
worden verreden. Een grote meerderheid (75 procent) van de Nederlanders vindt dat de Tocht 
der Tochten, al dan in aangepaste vorm, moet kunnen doorgaan. 

Het Kabinet kijkt samen met de KNSB, de Koninklijke Vereniging De Friese Elf Steden en de 
Veiligheidsregio Fryslân of het mogelijk is om een Elfstedentocht door te laten gaan. Dat heeft 
premier Rutte na afloop van het Kabinetsoverleg op maandag laten weten.   

Er zal veel niet worden toegestaan, aldus Rutte. Ook vanwege de eigen regels van de Elf 
Steden. Wat niet kan is met publiek, wat niet kan is een grote toertocht.  

Een mogelijkheid zou zijn om alleen een groep van honderdtwintig topschaatsers toe te staan 
om mee te laten doen. Deze groep zal dan van tevoren getest worden. ‘Daar zal de Vereniging 
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van de Friesche Elf Steden een mening over hebben’, aldus Rutte. Die hebben erover gezegd 
dat ze het dan eigenlijk niet meer de Elfstedentocht vinden zoals ze hem kennen.  

Rutte hoopt hierover de komende dagen meer informatie te kunnen  geven, maar ziet zeker de 
meerwaarde van de Elfstedentocht voor de Nederlandse gemoedstoestand. ‘Maar dan wel 
veilig. Een miljoen mensen langs de kant kan niet’.   

1963 

Naast de Elfstedentocht wordt ook met de KNSB en Veiligheidsregio’s de mogelijkheid 
onderzocht om wedstrijden voor marathonschaatsers door te laten gaan. ook hiervoor geldt 
dat het veilig moet en dat dit waarschijnlijk onder dezelfde voorwaarden zal plaatsvinden, met 
topschaatsers die getest zijn.   

Maar de eerste donderwolken laten zich al zien. In het weekend komen vanuit het zuidwesten 
warmere temperaturen opzetten. De modelberekeningen verschillen en het is niet zeker of het 
gaat dooien. Het zou dus maar zo kunnen dat het ijs en de sneeuw volgende week weer zijn 
verdwenen. Maar er ligt een hogedrukgebied boven Scandinavië dat ervoor kan zorgen dat de 
vorst hier nog aanhoudt. Bron: Hart van Nederland, 8 februari 2021.   
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Bestuur houdt poot stijf en peinst niet over Elfstedentocht: 
‘geen twijfel over mogelijk’ 

Ook nu de schaatskoorts sterk oploopt in Nederland, blijft het bestuur van de Koninklijke 
Vereniging De Friesche Elf Steden vierkant achter het eerder ingenomen standpunt staan: 
een Elfstedentocht is niet mogelijk in de huidige pandemie. ‘Voor 100 procent, daar is geen 
twijfel over mogelijk’, zegt voorzitter Wiebe Wieling. ‘Maandag is de Vierdaagse in Nijmegen 
afgelast. Voor de goede orde, dan hebben we het over juli. Als je weet wat het betekent om 
toertochten toe te staan gelet op het coronavirus, dan moet je je eerst wel drie keer achter je 
oren krabben of je dat wel wilt doen. Een Elfstedentocht in deze situatie, met een miljoen 
bezoekers, 25.000 deelnemers en duizenden vrijwilligers en bewegingen van mensen door het 
land, dat kan gewoon niet. Dat snapt denk ik ieder redelijk weldenkend mens.’ 

Wieling: ‘We begrijpen de bewegingen die in Nederland nu rond de Elfstedentocht 
plaatsvinden. Maar daar kunnen wij niet zoveel mee. Of een alternatieve versie uitgesloten 
blijft? Dat is geen Elfstedentocht. Ook daar is bij ons niks in veranderd.’ 

Wieling en zijn medebestuursleden vinden het niettemin ‘geweldig’ hoe er in Nederland wordt 
meegedacht en meegeleefd met de Tocht der Tochten. ‘Dat is fantastisch en dat snappen we 
ook. We willen allemaal wel eens iets anders dan elke dag en elke avond met dat virus 
geconfronteerd worden. Het is heerlijk om nu sneeuw en ijs te zien. Laten we ons daar eerst 
maar eens op focussen.’ 

De route van de Elstedentocht is nog lang niet dichtgevroren. ‘Als we hier in Friesland naar 
het ijs kijken, zien we twee dingen: op de grote meren ligt er nog niks, nul. Op veel kleinere 
vaarten en ook op de Bonkevaart in Leeuwarden is het één vieze troep, een bruin-grijze pap 
die bevroren is. Er moet dus heel wat gebeuren. Het heeft vannacht ook maar 2 graden 
gevroren in Friesland. Nee, van Elfstedenkoorts is dus nog geen sprake. Niet hier.’ 

Dat diverse weerkaarten voor de komende week alweer temperaturen voorspellen van boven 
het vriespunt, is Wieling natuurlijk niet ontgaan. ‘Maar die weerkaarten veranderen nog 
voortdurend’, zegt hij lachend. ‘Wij kijken voortdurend naar die weerkaarten en er komt echt 
wel een pak ijs aan. Er komen heel zware vorstnachten aan en ik hoop daarom dat we komend 
weekeinde kunnen gaan schaatsen.’ 

Wieling benadrukt nog maar eens dat het bestuur niets liever wil dan de schaatsklassieker 
organiseren. ‘We zijn na de laatste editie alweer 24 jaar bezig elk jaar de Elfstedentocht tot in 
elk detail voor te bereiden. In december is het draaiboek steeds klaar. Niet alleen wij zijn 
daarmee bezig, maar ook de veiligheidsregio, de politie, de brandweer, de ziekenhuizen, noem 
maar op. Er is niet één instantie in Friesland die er niet veel energie insteekt. Dan wil je 
gezamenlijk niets liever dan alle voorbereidingen in de praktijk brengen. Dit scenario met vorst 
en ijs in een pandemie is niet voor te stellen, maar het gebeurt gewoon. Laten we maar gewoon 
lekker gaan schaatsen met z’n allen.’ Bron: AD, 9 februari 2021.   

Het RIVM heeft afgelopen week - mede door het slechte weer - opnieuw minder positieve 
coronatests geregistreerd dan een week eerder. Het waren er 24.668, 14 procent minder dan 
een week eerder. Onder de oppervlakte groeit de Britse variant door, maar het lijkt erop dat 
de strenge maatregelen ervoor zorgen dat die groei flink afneemt. Bron: Tubantia, 9 februari 



11 

 

 

Vervoer vaccins amateuristisch: uitbesteed aan 
krokettenbakker 

Een aantal coronavaccins is op amateuristische wijze vervoerd onder meer door de plaatselijke 
krokettenleverancier. Sommige andere vaccins zijn zodanig door elkaar geschud dat ze 
moesten worden vernietigd. De inspectie wil nu strengere transporteisen. 

De coronavaccins zijn in Nederland niet altijd even professioneel vervoerd, blijkt uit onderzoek 
van deze site naar verschillende video’s waarop het vervoer is vastgelegd. Op beelden is 
bijvoorbeeld te zien hoe een plaatselijke krokettenleverancier een zorginstelling helpt bij het 
vervoer van het Pfizer/BioNTech-vaccin waarbij het uiterst belangrijk is dat het goed gekoeld 
blijft.  

Coronavaccins mogen van het RIVM voortaan alleen nog worden vervoerd door in 
geneesmiddelen gespecialiseerde transporteurs. Daartoe is besloten na onthullingen van deze 
site over vaccins die op amateuristische wijze zijn vervoerd onder meer door de plaatselijke 

krokettenbakker. Bron: AD, 9 februari 2021. 

Proefevenement in Beatrixtheater 

In het Beatrixtheater in Utrecht komen vandaag vijfhonderd mensen bijeen tijdens het eerste 
proefevenement van Fieldlab. Fieldlab Evenementen, een gezamenlijk initiatief van de 
evenementensector en de overheid, houdt een reeks van dit soort proeven met honderden 
bezoekers. Daar wordt onderzocht hoe grote evenementen veilig kunnen plaatsvinden in 
coronatijd. 

Mona Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, opent het congres. Verder 
is onderzoekersleider Andreas Voss, lid van het Outbreak Management Team (OMT), aanwezig 
en treden cabaretier Dolf Jansen en het Metropole Orkest op. 
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Bezoekers hebben maximaal 48 uur van te voren een coronatest ondergaan en moeten bij 
binnenkomst hun temperatuur laten opmeten. Binnen worden ze gevolgd door 
een bewegingssensor, om achteraf te meten hoeveel contact ze met anderen hebben gehad. 
Ook vijf dagen na afloop volgt weer een coronatest. 

Na dit evenement volgen nog een paar proefevenementen. Zo speelt Guido Weijers op 20 
februari in hetzelfde theater een voorstelling voor vijfhonderd gasten. Op 21 en 28 februari 
wordt onderzoek gedaan tijdens voetbalwedstrijden met 1500 aanwezige supporters. Bron: 
AD, 15 februari 2021. 
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Bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn tussen maandag- en 
dinsdagochtend 1779 meldingen binnengekomen over positieve coronatesten. Het instituut 
liet eerder al weten dat de cijfers tot en met woensdag een vertekend beeld geven, omdat 
zondag de teststraten in het hele land dicht waren vanwege het barre winterweer. Maandag 
bleven er ook nog een aantal gesloten. 

De GGD'en moesten zondag ongeveer 20.000 afspraken afzeggen. Die worden verplaatst naar 
andere dagen. Aan de andere kant is het denkbaar dat sommige mensen ook nu nog niet naar 
de teststraat gaan vanwege kou, sneeuw en gladheid. Bron: Tubantia, 9 februari 2021.  
 
De drie teststraten van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid blijven vandaag vanwege code 
rood gesloten tot het middaguur. Dat geldt ook voor de vaccinatielocatie in 
de DeetosSnelhal in Dordrecht. Dat meldt de GGD Zuid-Holland Zuid.  

In vrijwel het hele land gaan de teststraten en vaccinatielocaties, na eerder gesloten te zijn 
vanwege de bijna overal geldende code rood, in de loop van de ochtend en middag weer open. 
Alleen in Drenthe blijven alle plekken voor tests en vaccinaties de hele dag dicht. De test- en 
vaccinatie-afspraken van vanochtend komen te vervallen. Daarvoor moeten mensen 
een nieuwe afspraak maken. 

In Zeeland zijn de eerste testlocaties inmiddels weer opengegaan. Ook de twee 
vaccinatieplekken in de provincie, in Goes en Terneuzen, zijn weer open. Alleen de teststraat 
in Sint Maartensdijk (Tholen) blijft de hele dag dicht. Ook in de regio Brabant-Zuidoost wordt 
weer getest en gevaccineerd. Aan het einde van de ochtend openen de locaties in het noorden 
van Noord-Holland, op de teststraat in Opmeer na. 

Vanaf het middaguur kunnen mensen zich weer laten testen en vaccineren in Groningen, 
Flevoland, Noord- en Oost-Gelderland, Gelderland-Midden, Zaanstreek-Waterland, 
Kennemerland, Amsterdam-Amstelland, Hollands Midden, Haaglanden, Rotterdam-
Rijnmond, Zuid-Holland Zuid, West-Brabant, Hart voor Brabant, Limburg-Noord en Zuid-
Limburg. 
 
Halverwege de middag gaan ook de test- en vaccinatielocaties in Friesland, IJsselland, Twente, 
Gelderland-Zuid, Utrecht en Gooi en Vechtstreek weer open. In Rotterdam blijven de 
testbussen de hele dag dicht en in Twente gaan de testlocaties in Hengelo, Bentelo en 
Denekamp pas morgen weer open. Bron: AD, 15 februari 2021. 
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In Ermelo scheidt slechts een biertunnel coronapijn en 
coronageluk van elkaar 

Het contrast tussen twee corona-uitersten is vrijwel nergens groter dan bij Burg Bieren in 
Ermelo. De verkoop in de bierwinkel met het grootste bieraanbod van Nederland explodeerde. 
Tegelijkertijd is er de pijn van het door corona gesloten Speciaalbiercafé de Hazeburg. 

Het geluk en de pijn van deze coronatijd laten zich bij ondernemer Tineke van Wilgenburg 
scheiden door een biertunnel. Met de zelfgebouwde koelinstallatie in de zelf gegraven tunnel 
werd een bestelling van gasten van Speciaalbiercafé de Hazeburg ijskoud geïmporteerd uit de 
naastgelegen bierwinkel Burg Bieren in Ermelo. Zo konden gasten van het café kiezen uit een 
van de drieduizend (speciaal)bieren. Bron: De Stentor, 9 februari 2021.   

NCTV: Coronamaatregel één bezoeker thuis impopulair, kijk 
naar alternatieven 

De kabinetsmaatregel dat een huishouden nog maar één bezoeker thuis mag ontvangen, heeft 
erg weinig draagvlak en is niet te handhaven. Daarom moeten alternatieven worden 
overwogen. Dat vindt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, blijkt uit 
een presentatie voor de laatste ‘Catshuissessie’.      

In het stuk, dat gisteren ter sprake is gekomen tijdens kabinetsoverleg over de coronacrisis 
(zondag was er geen gebruikelijke Catshuissessie vanwege het slechte weer), zegt de NCTV: 
‘De maatregel van het thuisbezoek is zwaarder gevallen dan de avondklok. Uitlegbaarheid en 
draagvlak is daarbij erg laag gebleken.’ 

Uit onderzoek blijkt dat maar 52 procent van de Nederlanders de maatregel van één bezoeker 
thuis steunt. Eerder, bij twee bezoekers thuis, was dat nog 71 procent. Ook de naleving is 
gedaald, van 91 procent naar 80 procent, tonen RIVM-gedragscijfers aan.  

De maatregel is niet te handhaven omdat het slechts een dringend advies betreft, betoogt de 
coördinator verder. ‘En vooral omdat achter de voordeur niet gehandhaafd wordt.’ De politie 
of handhavers mogen alleen een bijeenkomst opbreken en boetes uitdelen als er groot gevaar 
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is voor de volksgezondheid. Dat kan niet worden gezegd van een coronafeestje thuis met 
bijvoorbeeld acht jongeren. 

De NCTV stelt zelfs aan het kabinet voor om te overwegen de maatregel aan te passen. 
‘Overweeg alternatieven indien veilig en uitvoerbaar/simpel’, staat er. Bijvoorbeeld contact 
met maar één huishouden per dag. Dat is ook strenger: onder de huidige regel mag je dagelijks 
alleen ergens heen en één persoon ontvangen. Bron: De Stentor, 9 februari 2021.  

Beelden van brandstichters openbaar 

De politie deelt dinsdagavond beelden van de brandstichters van de coronateststraat in Urk. 
Op de beelden in Opsporing Verzocht zijn twee daders te zien, kondigt de politie aan. 

De teststraat bij het haventerrein werd zaterdagavond 23 januari in brand gestoken. 
Tientallen mensen gingen in Urk de straat op uit protest tegen de avondklok, die op die 
avond voor het eerst gold in de strijd tegen het coronavirus. Ze reden in ongeveer honderd 
auto's luid toeterend over het haventerrein. 

De gemeente, de GGD, justitie en politie spraken schande van de vernieling. Na de 
ongeregeldheden zetten jongeren in Urk een actie op touw om geld in te zamelen voor een 
nieuwe teststraat. Het streefbedrag van 10.000 euro was binnen enkele dagen binnen. Bron: 
Tubantia, 9 februari 2021. 

Aantal coronapatienten in ziekenhuizen gedaald 

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is afgelopen etmaal iets gedaald. 
In totaal zijn nu 2010 patiënten met Covid-19 opgenomen, 24 minder dan maandag, meldt 
het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). 

Van deze mensen liggen er 550 op de intensive care, een toename van 8 patiënten. Op de 
verpleegafdelingen liggen nu 1460 coronapatiënten, 32 minder dan een dag eerder. 

Het is nog de vraag of de daling van opgenomen Covid-patiënten nog lang doorzet. Maandag 
kwamen er per saldo 54 patiënten met Covid-19 bij. Het LCPS waarschuwt al weken dat de 
extra besmettelijke Britse coronavariant bezig is aan een opmars en daardoor zou het aantal 
coronagevallen snel weer kunnen gaan toenemen. ‘Het gemiddeld aantal opnames is in de 
afgelopen week gedaald. Ook de bezetting volgt een overwegend dalende trend. Of dit doorzet 
is onzeker, door de Britse coronavariant’, aldus het centrum. 

Het RIVM heeft afgelopen week - mede door het slechte weer - opnieuw minder positieve 
coronatests geregistreerd dan een week eerder. Het waren er 24.668, 14 procent minder dan 
een week eerder. Onder de oppervlakte groeit de Britse variant door, maar het lijkt erop dat 
de strenge maatregelen ervoor zorgen dat die groei flink afneemt. Bron: Tubantia, 9 februari 
2021. 
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De voor zover bekend oudste persoon in Europa heeft een besmetting met het 
coronavirus overleefd. De Franse non Andrée viert deze week haar 117de verjaardag, lieten 
haar verzorgers weten. 
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De non die eigenlijk Lucile Randon heet, sloot zich in 1944 aan bij een katholieke orde. Op 16 
januari werd ze positief getest op het coronavirus in haar verzorgingshuis in Toulon. Ze ging 
in isolatie, maar vertoonde geen ziektesymptomen. 

‘Nee, ik was niet bang omdat ik niet bang was om te sterven’, zei ze op de Franse tv. Ze zou 
naar eigen zeggen gelukkig zijn als ze kan worden herenigd met 'haar grote broer, grootvader 
en grootmoeder'. 

Het tehuis waar ze verblijft, Sainte Catherine Labouré, beschouwt de blinde vrouw als 
genezen, zegt een woordvoerder. ,,Ze heeft veel geluk gehad. Ze is heel kalm en kijkt ernaar 
uit om donderdag haar 117de verjaardag te vieren.’  Op het feestje zijn vanwege de 
besmettingsrisico's minder medebewoners aanwezig dan in eerdere jaren. 

Zuster André is volgens een ranglijst de op een na oudste persoon op aarde. De oudste is Kane 
Tanaka uit Japan, die op 2 januari 118 is geworden. Bron: Tubantia, 9 februari 2021.   

 

Koningsspelen 

De Koningsspelen gaan in aangepaste vorm door op 23 april. Dat meldt de organisatie. In 
welke vorm, kleinschalig op school of thuis, hangt af van de situatie met betrekking tot het 
coronavirus op 23 april, zegt initiatiefnemer Richard Krajicek.  

Het Koningsontbijt gaat dit jaar niet door en wordt verplaatst naar volgend jaar, vanwege de 
onzekere situatie en het feit dat er onvoldoende zicht is op de mogelijkheden en maatregelen 
op 23 april. ‘Gezamenlijk ontbijten op school binnen de op dit moment geldende adviezen, 
maatregelen en richtlijnen is niet wenselijk’, aldus de organisatie. Bron: AD, 10 februari 2021.  
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In heel Nederland geldt tot 10 februari tussen 21.00 uur en 4.30 uur een avondklok. Tussen 
deze tijdstippen moeten mensen die niet onder de uitzonderingen vallen verplicht thuisblijven. 
Wat weten we over het effect van de avondklok? 

Wat voor effect heeft de avondklok op het aantal besmettingen? Het reproductiegetal (R-getal) 
ligt sinds 1 januari op 0,98. Dat betekent dat honderd besmette personen gemiddeld 98 
anderen infecteren. Bij de Britse coronavariant ligt het R-getal op 1,3. Van de positief geteste 
mensen heeft ongeveer 10 procent de besmettelijkere variant uit het Verenigd Koninkrijk, 
schat het RIVM. Volgens het Outbreak Management Team (OMT) kan een avondklok in de 
huidige situatie het gemiddelde R-getal mogelijk met 8 tot 13 procent terugdringen. 
Het is volgens het OMT niet te zeggen wat de avondklok exact gaat opleveren. De berekening 
is gebaseerd op vier onderzoeken over het effect van avondklokken in andere landen. 

Hoe werkt de avondklok? 

• Tussen bepaalde tijdstippen blijf je binnen. 
• Je gaat alleen naar buiten als het echt niet anders kan, bijvoorbeeld omdat er sprake is 

van een calamiteit, de hond uitgelaten moet worden of als iemand mantelzorg nodig heeft. 
Een vuilniszak weggooien valt daar niet onder. 

• Bij een controle toon je formulieren of andere documenten waaruit blijkt dat je buiten 
mag zijn, bijvoorbeeld omdat je als maaltijdbezorger werkt of als reiziger net bent 
teruggekeerd uit het buitenland. 

• Bij het negeren van de avondklok kan een boete van 95 euro worden opgelegd. 

 
Heeft de avondklok zich in andere landen bewezen? Het precieze effect van een avondklok is 
lastig te meten. Dit komt doordat de landen de avondklok altijd als onderdeel van een groter 
maatregelenpakket invoeren. Dit pakket ziet er in elk land anders uit. Daarnaast zijn er 
verschillende avondklokken. Zo geldt de avondklok in België vooral in de nachtelijke uren, 
terwijl die in Frankrijk van 18.00 tot 6.00 uur geldt. Het aantal positieve tests in die landen 
daalde na de komst van een avondklok en andere maatregelen. Het is echter niet duidelijk 
hoeveel daarvan direct toe te schrijven zijn aan de avondklok.   
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Avondklok in Nederland: zo verliep de eerste nacht 

 
Hoe maakt een avondklok het verschil als er toch al een harde lockdown geldt? De avondklok 
zorgt ervoor dat mensen minder tijd hebben om met elkaar af te spreken. Het wordt 
bijvoorbeeld lastiger om op visite te gaan en illegale feesten te bezoeken. Het verder beperken 
van de sociale contacten is belangrijk omdat de meeste mensen in de thuissituatie besmet 
worden door familie, huisgenoten of vrienden.  
 
Daarnaast kan een avondklok helpen om het urgentiegevoel rond de maatregelen te vergroten, 
stelt het OMT. Hoewel veel mensen zich netjes aan de coronaregels houden, zijn er ook nog 
steeds mensen die dat niet doen. Zo gaat bijvoorbeeld ruim een kwart van de positief geteste 
personen naar buiten, bleek vorige maand uit onderzoek van het RIVM. 

Waarom een avondklok en geen andere maatregelen? Het OMT heeft gekeken naar acht 
alternatieve maatregelen en is tot de conclusie gekomen dat het effect van die maatregelen 
kleiner is dan dat van de avondklok. Dit komt doordat niet duidelijk is in hoeverre mensen de 
alternatieve maatregelen, die voornamelijk uit adviezen bestaan, zullen gaan opvolgen. Het 
gaat bijvoorbeeld om het beperken van het wekelijkse aantal bezoekers thuis en het vormen 
van sociale bubbels onder jongeren. De enige maatregel die net zo effectief of zelfs effectiever 
is dan een avondklok, is een situatie waarin mensen alleen in noodzakelijke gevallen naar 
buiten mogen.  
 
Wat voor invloed heeft de avondklok op de derde golf? Nederland krijgt door de Britse 
coronavariant waarschijnlijk te maken met een derde golf. Hoe deze eruit zal zien, is 
afhankelijk van hoe de besmettingscijfers zich nu ontwikkelen. Volgens Jaap van Dissel, 
directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM, is het juist verstandig om 
nu aanvullende maatregelen zoals een avondklok te nemen.  
 
Door nieuwe besmettingen zoveel mogelijk te voorkomen, neemt de druk in de ziekenhuizen 
af. Daarnaast raken er minder snel mensen besmet met de Britse virusvariant, waardoor deze 
niet te snel de overhand krijgt in Nederland. Als dat wel op korte termijn gebeurt, verdwijnt 
door de toename van het aantal positieve coronatests het perspectief op versoepelingen van 
de maatregelen, aldus Van Dissel. Bron: NU.nl, 9 februari 2021.   



23 

 

 

 

Verlenging lockdown Duitsland 

In Duitsland is het aantal nieuwe besmettingen het afgelopen etmaal weer 
opgelopen naar het niveau van een paar dagen eerder. Het Robert Koch Instituut (RKI), de 
Duitse evenknie van het RIVM, registreerde vanochtend 8072 nieuwe besmettingen. 
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Dat is veel meer dan de 3379 gevallen van gisteren en de 4535 gevallen van maandag. In het 
weekend meldde het RKI met 8616 gevallen op zondag en 10.485 nieuwe besmettingen op 
zaterdag wel net zulke hoge aantallen. 

Het totale aantal coronagevallen in Duitsland staat op 2.299.996. De afgelopen 24 uur liep 
het Duitse dodental door corona met 813 op tot 62.969. 
 
De Duitse regering overweegt de lockdown te verlengen tot 14 maart. Bondskanselier Angela 
Merkel overlegt vandaag met de leiders van de zestien deelstaten. In Duitsland is al maanden 
een lockdown van kracht om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Scholen en niet-
essentiële winkels zijn dicht. Bestuurders maken zich zorgen over de verspreiding van nieuwe 
coronavarianten. ‘We hebben gezien in andere landen, zoals Portugal, hoe snel het tij kan 
keren’, zei premier Winfried Kretschmann van deelstaat Baden-Württemberg tegen Spiegel 
Online.  
 
Merkel heeft al duidelijk gemaakt dat het heropenen van basisscholen prioriteit heeft als 
maatregelen versoepeld kunnen worden. In het conceptplan, dat is ingezien door persbureau 
Reuters en nog aangepast kan worden, staat dat deelstaten zelf kunnen beslissen hoe ze het 
onderwijs weer willen opstarten. Ook kunnen kappers vanaf maart onder voorwaarden weer 
aan het werk. Bron: AD, 10 februari 2021.  

 

Na zeventig jaar samen houdt dit stel met corona nog één keer 
elkaars hand vast 

Een foto toont het hartverscheurende moment waarop Derek en Margaret Firth - allebei 91 
jaar - nog een laatste keer elkaars hand vasthouden in een ziekenhuis in het Britse 
Manchester. De geliefden die zeventig jaar waren getrouwd, overleden vorige week vlak na 
elkaar aan de gevolgen van het coronavirus. Het emotionele beeld laat niemand onberoerd. 
‘Mijn vader zou het niet anders hebben gewild.’ 
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Derek en Margaret Firth klampen zich aan elkaar vast vanuit hun eigen ziekenhuisbed. Het 
was de laatste foto van het stel samen. © Barbara Smith 
 
 

De Britse media pikten het hartverscheurende verhaal op. Derek en Margaret uit Partington 
kenden elkaar sinds hun veertiende en hebben elkaar daarna nooit meer losgelaten. Ze kregen 
vijf kinderen, elf kleinkinderen en vier achterkleinkinderen.  

De bejaarde vrouw werd eerst opgenomen in het Trafford-ziekenhuis in Manchester. Later 
belandde Derek in een ander ziekenhuis. Toch werd hij overgebracht naar hetzelfde 
ziekenhuis als zijn echtgenote omdat artsen vreesden dat ze niet meer lang te leven had. ‘Ik 
werd gebeld met de vraag of er nog iemand was die haar wilde bezoeken’, zegt dochter Barbara 
Smith (50). ‘Natuurlijk heeft mijn vader toen de kans gegrepen om weer bij zijn vrouw te 
kunnen zijn.’ 

Derek en Margaret waren allebei in het ziekenhuis opgenomen wegens specifieke 
gezondheidsproblemen, maar raakten vervolgens besmet met het coronavirus. ‘Ik denk dat 
mijn vader het daar heeft opgelopen, maar hij zou het niet anders hebben gewild. Geen haar 
op zijn hoofd die er aan dacht om niet bij haar te zijn.’ 

‘De komst van Derek leek hen een boost te geven’, vertelde Barbara. Maar het prille herstel 
bleek van korte duur. Derek stierf op 31 januari en Margaret drie dagen later. 
 
‘Ze hielden ervan om samen te genieten en het beste uit het leven te halen’, zei Barbara. 
Margaret was verder gek van bingo, Derek speelde domino in de pub. Vorig jaar vierden ze 
nog hun zeventigste huwelijksverjaardag. Een datum voor de begrafenis van het liefdevolle 
echtpaar moet nog worden vastgelegd, maar de familie hoopt dat het een gezamenlijke 
plechtigheid kan worden. Derek en Margaret zouden het niet anders hebben gewild. Bron: 
AD, 10 februari 2021.  



26 

 

 

Verlies ABN AMRO 

ABN AMRO boekt voor het eerst sinds 2010 een verlies vanwege de coronacrisis. Dat laat de 
bank vanmorgen weten.  

Door de coronacrisis en de lage rente stond het verdienmodel van de bank behoorlijk onder 
druk. Net als andere banken heeft ABN AMRO afgelopen jaar ook veel geld apart moeten zetten 
voor leningen die mogelijk nooit worden terugbetaald. 

Onder de streep kwam het financiële concern uiteindelijk 45 miljoen euro tekort. Een jaar 
eerder ging nog een winst van meer dan 2 miljard euro in de boeken. 

De laatste keer dat ABN AMRO een jaar met een nettoverlies afsloot was in 2010. Toen kwam 
de bank onder de streep 414 miljoen euro tekort. ABN AMRO, dat tijdens de financiële crisis 
van 2008 was genationaliseerd door de Nederlandse overheid, had destijds nog te maken met 
veel extra kosten vanwege de integratie van Fortis Bank Nederland. Bron: AD, 10 februari 
2021.  

ING maakt meer winst dan verwacht 

De coronacrisis heeft er ook bij ING ING stevig ingehakt, maar de winstval pakte vorig jaar 
toch minder groot uit dan gevreesd. Onder de streep bleef er bij de grootste bank van de 
Benelux €2,485 mrd over, een halvering ten opzichte van 2019.   

Dat heeft de bank vrijdag bekendgemaakt. Volgens de financiële instelling zetten de pandemie 
en de strenge lockdownmaatregen met name een rem op de vraag naar bedrijfsleningen. Er 
was wel een gezonde vraag naar hypotheken. De bank zag zich genoodzaakt €2,68 mrd in de 
stroppenpot te schuiven voor leningen die mogelijk nooit meer worden terugbetaald. Een 
meevaller, aangezien analisten op €3,14 mrd hadden gerekend. 
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ING-bankfiliaal in Amsterdam aan het Rokin. De coronacrisis heeft er ook bij ING stevig 
ingehakt, maar de winstval pakte vorig jaar toch minder groot uit dan gevreesd. Foto: Tammy 
van Nerum voor het FD 

Op het Damrak tonen beleggers hun enthousiasme. Het aandeel ING is ruim 5 procent hoger 
aan de dag begonnen. Bron: Het Financiële Dagblad, 12 februari 2021. 
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Priklocatie om de hoek, toch moet deze 91-jarige drie kwartier 
rijden: ‘Ik ben er helemaal klaar mee’ 

Ze is er helemaal klaar mee. Een GGD-priklocatie in Tilburg, zowat naast de deur, maar 
Jeanne de Volder moet met haar 91-jarige moeder vanuit Goirle naar Eindhoven. Alle 
pogingen om de afspraak om te zetten ten spijt. Ze heeft een klacht ingediend.  

Op 1 februari reed Jeanne de Volder met haar eveneens in Goirle wonende moeder naar 
Eindhoven om de coronaprik te halen. Drie kwartier heen, drie kwartier terug. Diezelfde week 
wordt bekend dat de GGD per 9 februari een priklocatie opent in het Willem II Stadion. Vanuit 
Goirles perspectief is dit ‘om de hoek’.  Bron: De Stentor, 11 februari 2021. 

 

 

Moderna levert aan Taiwan en Colombia 

De Amerikaanse farmaceut Moderna gaat vijf miljoen vaccindoses aan Taiwan leveren en tien 
miljoen doses aan Colombia. Het vaccin is in beide landen nog niet goedgekeurd voor gebruik, 
maar Moderna laat in een verklaring weten dat het samen zal werken met 
toezichthouders om ‘de benodigde goedkeuring’ te verkrijgen, voordat de distributie op gang 
komt. Het bedrijf hoopt midden-2021 te beginnen met het leveren van de doses. 

Taiwan zei in december vorig jaar al dat het bijna 20 miljoen vaccindoses had gekocht, onder 
meer van bedrijf AstraZeneca. Deze vaccins worden vanaf maart geleverd.  Bron: AD, 10 
februari 2021.  
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Niet essentiële winkels open voor afhaal producten 
 
Winkels die geen essentiële producten verkopen mogen vanaf woensdag open voor 
het afhalen van online of telefonisch bestelde producten. Dat wordt click and collect genoemd. 
Er moet minimaal vier uur zitten tussen het bestellen en afhalen, om funshoppen te 
voorkomen. 

Winkels waren sinds half december gesloten, toen de tweede lockdown in Nederland inging. 
Daarvan waren onder meer supermarkten en apotheken uitgezonderd. Bouwmarkten 
mochten al eerder bestellingen laten afhalen omdat ze producten verkopen die nodig zijn voor 
reparatiewerkzaamheden in en aan het huis. Nu mogen ook winkelketens als HEMA, Blokker 
en Action weer open voor bestellen en afhalen. 

Brancheverenigingen pleitten al lange tijd voor bestellen en afhalen. Wel geven ze ook aan dat 
dit voor veel ondernemers slechts een klein beetje helpt. 

Vanwege de slechte weersomstandigheden blijven woensdag nog zo'n 40 van de 550 HEMA-
filialen gesloten. Action houdt geen filialen dicht vanwege het koude weer maar houdt de 
ontwikkelingen in de gaten. Blokker verwacht niet dat de weersomstandigheden grote invloed 
zullen hebben. ‘De meeste mensen zullen inmiddels aan het weer gewend zijn’ aldus een 
woordvoerster. Bron: AD, 10 februari 2021.    

 

Niek Gloudemans, eigenaar Ter Stal Mode, voor het filiaal in Vriezenveen: hij wil niet dat zijn 
medewerkers in de vrieskou staan om bestellingen af te halen. © Lenneke Lingmont 
 
 

Modeketen Ter Stal uit Almelo doet niet mee aan afhaalpunt: 
‘Laat mijn personeel niet in vrieskou staan’ 

Vanaf woensdag mogen klanten vooraf bestelde pakjes afhalen bij winkels. Modeketen Ter 
Stal in Almelo, met 220 winkels de grootste retailer van Twente, doet er voorlopig niet aan 
mee. ‘Het is een farce, ik laat mijn medewerkers niet in de vrieskou staan voor maximaal 2 
procent meer omzet’, zegt eigenaar Niek Gloudemans. 

‘In de supermarkt lopen ze elkaar van de sokken, zo druk is het daar’, schampert hij. ‘En wij 
moeten bij 5 graden vorst een tafeltje voor de ingang van onze winkels zetten waar onze 
klanten dan hun bestelling mogen afhalen? Voorlopig niet. We gaan er pas beperkt mee 
beginnen als het weer beter is. Onze brancheorganisanisatie InRetail vierde dat dan ook nog 
als een overwinning. Belachelijk, het is nog minder dan een doekje voor het bloeden.’ Bron: 
Tubantia, 10 februari 2021.  
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Veel winkeliers open voor bestellingen maar kijken met 
ergernis naar supermarkten: ‘Niet te bevatten’ 

Een broek, lamp of batterijen bestellen en die vier uur later ophalen bij de winkel om de hoek. 
Sinds gisteren mag het. Bij driekwart van de ondernemers kan het, schat brancheorganisatie 
INretail. En de animo bij de klanten is er ook, merken de winkeliers.  

Voor Daka Sport in Rotterdam komt de optie van bestellen en afhalen als geroepen. ‘Het is 
momenteel een drama met bezorging’, vertelt Jan-Peter Dankaart, directeur van de 
sportketen. Door de drukte met de bestellingen en de extreme vertraging bij PostNL vanwege 
het winterweer heeft de winkelketen besloten om de optie van online bestellen en 
thuisbezorging tijdelijk uit te zetten. Bron: AD, 10 februari 2021.   

 

Klanten weten ook kledingwinkel Anna van Toor te vinden. © Frans Paalman  
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Noodgoedkeuring behandeling met antilichamen 

De Amerikaanse toezichthouder FDA heeft noodgoedkeuring gegeven voor een 
coronabehandeling met antilichamen, vergelijkbaar met de therapie waarmee de voormalig 
Amerikaanse president Donald Trump vorig jaar is behandeld tegen Covid-19. De behandeling 
van de Amerikaanse farmaceutische fabrikant Eli Lilly combineert twee antilichamen, 
genaamd bamlanivimab en etesevimab. 

Tijdens een proef in januari kwam naar voren dat de combinatiebehandeling met de twee 
antilichamen de kans op ziekenhuisopname en overlijden door Covid-19 met 70 procent 
terugbracht. ,,Deze therapie is goedgekeurd voor de behandeling van patiënten met milde tot 
gemiddelde Covid-19-klachten van twaalf jaar en ouder die het risico lopen om erger ziek te 
worden van het virus of voor wie een ziekenhuisopname dreigt’ , meldt de farmaceut. 

Het is de tweede antilichamenbehandeling van de farmaceut uit Indianapolis die versnelde 
goedkeuring heeft gekregen van de FDA. In november gaf de toezichthouder toestemming voor 
het gebruik van bamlanivimab bij patiënten met hoge risico's die milde tot gemiddelde Covid-
19-klachten hebben. Bron: AD, 10 februari 2021.   
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Geen misbruik beveiligingsproblemen 

Er zijn geen aanwijzingen dat kwaadwillenden misbruik hebben gemaakt van de 
beveiligingsproblemen bij de website coronatest.nl, waar mensen een testafspraak kunnen 
maken of een uitslag van een coronatest kunnen vinden (zie ook onze post hieronder van 
20:03:45) ‘Naar onze mening is het systeem veilig te gebruiken’, voegt de overkoepelende 
organisatie GGD GHOR Nederland er aan toe. 

GGD GHOR Nederland wil 'in het kader van de vertrouwelijkheid' niet zeggen wat er precies 
mankeerde aan de beveiliging. De twee overgebleven problemen hebben volgens de organisatie 
te maken met 'het controleerbaar aantoonbaar maken van de veiligheid van het systeem'. De 
GGD-koepel verwacht begin maart de resterende punten te hebben verholpen. Bron: AD, 9 
februari 2021.  
 

Weggestuurd uit Kronenburg 

De politie heeft vandaag een grote groep mensen weggestuurd uit het Kronenburgerpark in 
Nijmegen. Zo'n vijfhonderd mensen waren daar bij elkaar om te genieten van de sneeuw. Maar 
volgens de politie werden de coronaregels niet in acht genomen. 

‘We snappen dat mensen willen genieten in de sneeuw, maar het was heel druk en er werd 
niet voldoende afstand gehouden’, aldus een woordvoerster. Agenten hebben iedereen 
weggestuurd. ‘Dat ging snel en vlot. We hebben het park ook even afgesloten. Er zijn geen 
boetes uitgedeeld.’ Bron: AD, 9 februari 2021.  
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Frankrijk  

In Frankrijk zijn inmiddels meer dan 80.000 coronadoden geteld, door 700 nieuwe 
sterfgevallen die de autoriteiten vandaag meldden. 

Frankrijk is daarmee het derde Europese land dat de drempel van 80.000 heeft overschreden, 
na het Verenigd Koninkrijk (inmiddels bijna 114.000 coronadoden) en Italië (ruim 92.000). 
Nederland registreerde tot nu toe ruim 14.000 coronadoden.  

Er kwamen vandaag 18.879 nieuwe besmettingen bij in Frankrijk. Dat ligt iets lager dan het 
gemiddelde van de afgelopen week: 19.348. In totaal zijn nu ruim 3,36 miljoen mensen besmet 
(geweest) en daarmee staat Frankrijk qua besmettingsgevallen in de top 6 van de wereld. Bron: 
AD, 9 februari 2021.    

WHO meldt besmettingen 

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft de afgelopen week meer dan 3,1 miljoen 
coronabesmettingen gemeld. Dat is een daling van 17 procent in vergelijking met de week 
ervoor. ‘Hoewel er nog steeds veel landen zijn met een toenemend aantal gevallen, is deze 
trend op mondiaal niveau bemoedigend’, meldt de WHO. 

Het aantal gerapporteerde nieuwe sterfgevallen daalde ook voor de tweede week op rij, met 
zo'n 10 procent.  Bron: AD, 9 februari 2021.  

Drentse ijsbaan met tractor kapotgereden na coronaruzie 

Ontzetting bij ijsliefhebbers in het Drentse Dalen vandaag. De plaatselijke ijsbaan is na 
discussie over het al dan niet openstellen van de baan vanwege de coronaregels kapotgereden, 
waarschijnlijk met een trekker, meldt De Telegraaf.  

Of de vernieling bewust is aangericht, is volgens de krant niet helemaal zeker. Wel zijn er 
sterke vermoedens, omdat er in het dorp onenigheid zou zijn ontstaan over het openen van 
de ijsbaan in coronatijd.   

 

@ ANP 
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Het bestuur van de plaatselijke ijsvereniging trok zijn handen ervan af en trad maandagavond 
af. ‘We durven het niet aan’, zegt oud-voorzitter Henk Hamering tegen De Telegraaf. ‘Als je de 
coronaregels naleest, dan moet iedereen met ook maar een drup aan de neus van de baan 
verwijderd worden. Nou, na 10 minuten schaatsen in de kou heeft iederéén dat. Wij willen 
daar niet op acteren. Daarom kunnen we niet de veiligheid garanderen.’ 

Het nieuwe bestuur van de ijsvereniging denkt dat er wel geschaatst kan worden, al is het 
alleen maar voor kinderen, en liet water de baan inlopen om ijs aan te laten groeien. 

‘Tot dinsdagavond was er niets aan de hand’, zegt Erik Ruinemans, een van de nieuwe 
bestuursleden. ‘Maar vermoedelijk ergens rond 18.30 uur is er iemand met een trekker de 
baan opgereden. We konden onze ogen niet geloven toen we ’s avonds de ravage zagen.’ 
Volgens Ruinemans stelde de trekkerrijder in kwestie dat hij sneeuw van het ijs wilde vegen. 
De ijsclub gaat alles in het werk stellen om de ijsvloer te herstellen en hoopt vrijdag alsnog 
open te gaan. Bron: AD, 10 februari 2021. 

Na de Spaanse Griep en WO I kwamen de Roaring Twenties, 
misschien komt er nu weer zoiets 

Het zijn andere tijden, om niet te zeggen ongekende tijden. Worden de huidige generaties 
getekend door de pandemie zoals vorige door de Tweede Wereldoorlog? Het is voer voor 
historici.  

De schrik zat er goed in vijfendertig jaar geleden. Weet u het nog? Verbijsterd zagen we het 
bemande ruimteveer Challenger live op televisie ontploffen. Nog meer schrik toen drie 
maanden later een radioactieve wolk uit Tsjernobyl onze kant op kwam. In verschillende 
landen werden jodiumtabletten uitgedeeld. Vervolgens gingen in november alle vissen in de 
Rijn dood, na een ongeluk bij het chemische concern Sandoz in Basel. Bron: AD, 10 februari 
2021.  

 

Met de klok mee vanaf linksboven: de bevrijding in Den Haag (1945), de aanslagen op de Twin 
Towers (2001), een militair hospitaal voor patiënten met Spaanse Griep (1918-1919), het 
uiteenvallen van ruimteveer Challenger (1986), de kernramp in Tsjernobyl (1986) en de val 
van de Muur (1989). © HH/Getty/ANP 
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Ter illustratie, niet op het Walterbosch in Apeldoorn: de ramen staan open voor ventilatie in 
een klaslokaal tijdens de les. © ANP 
 
 

Leerlingen bibberen van de kou op deze school in Apeldoorn: 
‘dit is onverantwoord’ 

Ramen die ondanks de vrieskou wagenwijd open staan, waardoor je met winterjas in de klas 
zit. Op veel scholen het beeld van nu, zo ook op het Veluws College Walterbosch in Apeldoorn. 
Leerlingen hebben het er ijskoud en vragen om een oplossing. Maar de school zegt niets te 
kunnen doen. ‘Dan maar vier lagen aan’ 

Werner Havekes staat bij het Veluws College Walterbosch te wachten op de auto naar huis. 
Hij wordt zo opgehaald en kletst met wat klasgenoten. De examenleerling uit havo 5 draagt 
een trui met een colletje eronder. Zijn vriend Dyon Polkamp is ook goed ingepakt. Dikke 
winterjas en een muts op zijn hoofd. Niets vreemds met deze kou, zou je denken. Maar wel als 
je je bedenkt dat dit ook in het klaslokaal het beeld is. ‘Het is ijskoud in de klas’, zegt Havekes. 
‘Dus ik kleed mij maar warm aan. Wat moet ik anders?’ 

Sinds vandaag krijgen examenleerlingen van het Walterbosch weer les op locatie. Fijn, vinden 
ze. Maar ze bibberen van de kou. Een gevolg van het feit dat de school in Apeldoorn-West nog 
niet voldoet aan de wettelijke normen voor ventilatie. Die zijn aangescherpt vanwege het 
coronavirus. Reden waarom het kabinet 360 miljoen euro vrijmaakt om scholen te helpen de 
ventilatie op orde te krijgen. ‘Voor die subsidieaanvraag zijn we in gesprek met de gemeente’, 
zegt Veluws College-woordvoerder Jan Scholten. 

En dus moeten ramen en deuren nu nog open om de lokalen te ventileren.‘ Daardoor zit ik er 
in de klas ook zo bij’, wijst Ella Steenbergen naar de muts van een hoodie op haar hoofd. ‘En 
ik heb wel eens wanten aan gehad tijdens de les’, zegt Eva Ratuohaling. Steenbergen: ‘De 
ramen staan de hele les open. Als je vraagt of ze dicht mogen, krijg je een ‘nee’ van de docent. 
Er wordt gezegd dat we niet moeten zeuren. Dan maar vier lagen aan. Maar dit is 
onverantwoord.’ 

Volgens Ardin Sluga, die iets verderop zijn fiets uit de stalling haalt, is het ene lokaal kouder 
dan het andere. ‘Je zit echt te bibberen. Daardoor zie ik er tegenop om naar school te gaan. 
De coronaregels zijn ook een probleem. In de les wordt afstand gehouden, maar in de gangen 
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loop je naast elkaar. De directie riep vandaag om dat we erop moeten letten. Maar we spreken 
elkaar onderling niet aan. De halve klas was aan het lachen toen dat werd omgeroepen.’ 

René Steman is furieus over de ventilatie op het Walterbosch. Van zijn zoon, die in havo 5 zit, 
hoorde hij van de kou in de klas. Daarom stuurde hij een e-mail naar de directie, waarin hij 
lesgeven op deze manier ‘geen optie’ noemt.  

‘Met een temperatuur onder de 18 graden kunnen je hersenen toch niet functioneren? Mijn 
zoon vindt dat ook, maar gaat toch naar de les. Hij wil zijn diploma halen. Ik heb er een klacht 
over ingediend bij de onderwijsinspectie. Ook heb ik gesproken met de adjunct-directrice, 
maar zij vindt het wel verantwoord. Onvoorstelbaar.’ 

Hoewel er door leerlingen en Steman geklaagd wordt over de kou, is alleen de klacht van 
Steman bekend bij het Walterbosch, zegt woordvoerder Scholten. ‘Wij gaan de manier van 
ventileren niet aanpassen, omdat wij het landelijke beleid volgen dat door de VO-raad is 
gecommuniceerd.’ Hierin wordt geadviseerd om ventilatieroosters aan te brengen of 
aanvullend te luchten in de pauzes. ‘Dat doen wij dan ook. Deze koude periode gaat een keer 
over. Het zal zichzelf wel oplossen’, zegt Scholten. 

Wetenschapper Francesco Franchimon is gespecialiseerd in binnenklimaat en 
volksgezondheid. Hij snapt de frustratie van leerlingen, maar beseft dat de school met de rug 
tegen de muur staat. ‘Het krijgen van de subsidie voor ventilatie kan even duren. Bovendien 
moeten scholen 70 procent zelf vergoeden. Dat hoest je niet zomaar even op’, zegt 
Franchimon.  

Een oplossing op de korte termijn kan zijn om CO2-monitoren aan te schaffen. Die geven dan 
aan hoe het met de ventilatie gesteld is. Zo kun je ook bepalen wanneer en hoe lang de ramen 
open moeten. Bovendien hoeven ze dan ook niet nodeloos open te staan bij deze kou.’ Bron: 
De Stentor, 10 februari 2021.  

Positieve coronatests neemt weer toe in Oost-Nederland (maar 
beeld blijft vertekend door winterweer) 

Het aantal positieve coronatests is in de afgelopen 24 uur gestegen. In de drie veiligheidsregio’s 
in ons gebied zijn in totaal 265 nieuwe besmettingen gemeld, gisteren waren dat er 88. Ook 
landelijk gezien zijn er fors meer besmettingen gemeld. 

Hoewel de stijging te verwachten was, is het beeld volgens het RIVM nog steeds vertekend. 
Door het barre winterweer waren de testlocaties zondag gesloten en nog steeds zijn niet alle 
teststraten volledig geopend. Ook is het denkbaar dat mensen zich minder laten testen 
vanwege de kou, sneeuw en gladheid. Ondanks dat er minder locaties beschikbaar zijn 
garandeert de GGD dat er genoeg plekken zijn voor mensen die zich willen laten testen.  

Ondanks de stijging van het aantal positieve tests, ligt het aantal van vandaag fors onder het 
aantal van vorige week woensdag. Toen meldde het RIVM 396 nieuwe besmettingen, vandaag 
zijn dat er 265. Normaal gesproken ligt het aantal besmettingen op woensdag hoger dan de 
rest van de week, omdat veel mensen zich na het weekend laten testen.  

De beste resultaten zijn vandaag te zien in Flevoland. Deze veiligheidsregio heeft gemiddeld 
genomen het minste aantal besmettingen van het hele land. Noord- en Oost Gelderland en 
IJsselland behoren tot de middenmoot. Flevoland telde de afgelopen 24 uur 41 nieuwe 
besmettingen, IJsselland 121 en Noord- en Oost Gelderland 103. 
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Rijssen-Holten, Bronckhorst, Raalte en Ommen hebben gemiddeld de meeste positieve tests 
in deze regio. Rijssen-Holten zit zelfs in de alarmerender fase. Noordoostpolder, Hattem en 
Ermelo tellen helemaal geen nieuwe besmettingen. Lochem, Zutphen, Dalfsen en Olst-Wijhe 
hebben gemiddeld ook minder dan 7 besmettingen per 100.000 inwoners, de laagste score die 
je kunt halen.  

Landelijk gezien werden er 3226 nieuwe besmettingen gemeld. Dat zijn er iets minder dan de 
afgelopen week, maar ook hier geldt dat het beeld door de gesloten teststraten vertroebeld is. 
Gisteren werd mede hierdoor een erg laag getal (1771) genoteerd.  

Amsterdam telt met 128 positieve tests in absolute getallen weer de meeste besmettingen van 
het land. Amsterdam wordt gevolgd door Den Haag (77), Rotterdam (71), Eindhoven (70) en 
Utrecht (52).  

 

Het aantal Covid-patiënten dat is opgenomen in de Nederlandse ziekenhuizen is de afgelopen 
24  uur afgenomen met 20 opnames. In totaal liggen er nu 1990 mensen met corona in het 
ziekenhuis. Van hen liggen er 533 mensen op de intensive care en 1457 op de 
verpleegafdelingen.  

‘De Covid-ziekenhuisbezetting volgt een overwegend dalende trend. We verwachten dat dit de 
komende week aanhoudt. We volgen de ontwikkelingen ten aanzien van de Britse variant op 
de voet, omdat de opkomst hiervan in de komende weken kan leiden tot een toename in het 
aantal besmettingen en ziekenhuisopnames’, aldus het Landelijk Coördinatiecentrum 
Patiënten Spreiding (LCPS). Bron: De Stentor, 10 februari 2021.   
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Vijf Twentse bedrijven failliet verklaard 

De rechtbank heeft woensdag vijf Twentse bedrijven failliet verklaard. Het betreft vooral 
kleinere bedrijven met weinig personeel in de sectoren transport, (groot)handel, bouw en een 
ingenieursbureau. Het gaat om: 

- IQPack in Enschede. IQpack (10 werknemers) ontwerpt en produceert onderdelen voor 
productielijnen in de farmaceutische industrie. Oorzaak van het faillissement is een 
meningsverschil met een klant die niet wil betalen, waardoor IQPack de eigen leveranciers 
niet kan betalen. Twee van hen hebben het faillissement aangevraagd. IQPack bestaat sinds 
februari 2017 bestond. Curator is mr. Nick Leferink 

- Mollink & Tuller Transport in Almelo. Het in 2018 opgerichte transportbedrijf heeft volgens 
curator Hugo Koop een betalingsachterstand van enkele tienduizenden euro’s bij een 
verhuurder van vrachtwagens, die daarop besloot het faillissement aan te vragen. Volgens het 
register van de KvK waren er naast de twee eigenaren geen andere personeelsleden in dienst. 

- Elektrotechnischbedrijf Sydell & Zoon in Enschede. Familiebedrijf dat al sinds 1942 
generatoren produceert. De laatste werknemer werd in december vorig jaar na een 
dienstverband van 30 jaar ontslagen. Vorig jaar februari werd het faillissement ook al 
uitgesproken nadat het pensioenfonds er om had gevraagd, maar dat werd later vernietigd. 
Nu heeft het pensioenfonds opnieuw het bankroet aangevraagd. Curator is mr. Peter Weenink. 

- Hilgenhorst Participaties in Oldenzaal. Investeringsmaatschappij van de al in 2012 failliet 
verklaarde wegenbouwer Temmink. Curator is mr. Jacques Daniëls, die ook het faillissement 
van de Temmink afhandelde. 
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- ZCK Bouw in Almelo. Eenmanszaak in de bouwnijverheid. Curator is mr. Gerben Kemerink 
Op Schiphorst. Bron: Tubantia, 10 februari 2021.     

Aanvragen Tegemoetkoming Vaste Lasten 

Bedrijven kunnen vanaf maandag de Tegemoetkoming Vaste Lasten aanvragen voor het 
eerste kwartaal. Ondernemers voor wie de regeling is uitgebreid, zoals grotere bedrijven en 
juist bedrijven met lagere vaste lasten, kunnen nog niet terecht bij het loket. De beloofde 
uitbreiding van de regeling laat nog even op zich wachten. Wanneer die wel is doorgevoerd, 
is nog niet bekend. 

Alleen bedrijven die ook in aanmerking kwamen voor de oude TVL kunnen voorlopig bij 
het nieuwe loket terecht. De nieuwe TVL kent een veel hoger subsidiepercentage, maar dit is 
nog niet verwerkt. Bedrijven die nu aankloppen voor de subsidie, krijgen eerst 
een voorschot van het oude subsidiepercentage en later een nabetaling, zodat de subsidie 
uiteindelijk wel onder de meest gunstige voorwaarden wordt verstrekt. Bron: De Stentor, 12 
februari 2021.  

Bijna 70 procent van de horecabedrijven verwacht coronajaar 2020 met verlies te hebben 
afgesloten. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek in samenwerking met onder meer 
MKB-Nederland en VNO-NCW. De coronacrisis zorgt voor groot pessimisme in de horeca. 

In die sector nam het vertrouwen het sterkst af en in de horeca zijn ondernemers verreweg 
het somberst. Door lockdownmaatregelen viel een groot deel van de omzet weg. 

Van de horecaondernemers verwacht 41 procent niet langer dan vijf maanden het hoofd boven 
water te kunnen houden. Als de huidige situatie aanhoudt, is dit voor 15 procent maar twee 
maanden. Ook bij ondernemers in de autohandel en -reparatie en de detailhandel is het 
vertrouwen sterk gedaald. 

Het vertrouwen van Nederlandse ondernemers kwam aan het begin van het eerste kwartaal 
uit op min 6, tegen min 4 in het kwartaal daarvoor. In het tweede kwartaal van 2020 was 
sprake van een historisch dieptepunt van min 37,2. Een negatieve stand geeft aan dat er 
onder ondernemers meer pessimisten zijn dan optimisten. 

In meerdere bedrijfstakken is het ondernemersvertrouwen inmiddels positief. 
De bouw springt eruit met een ondernemersvertrouwen van 12,1. In deze sector denkt 82 
procent van de ondernemers 2020 met winst te hebben afgesloten.  

Van alle Nederlandse bedrijven met twee of meer werknemers heeft 48 procent steun van de 
overheid ontvangen om de coronacrisis door te komen. Tegemoetkoming in de loonkosten was 
de meest aangevraagde vorm van ondersteuning, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek 
(CBS). 

Nadat het coronavirus zich in maart 2020 snel had verspreid in Nederland, werd duidelijk dat 
veel bedrijven zonder hulp van de staat de afgekondigde lockdowns niet zouden overleven. Het 
kabinet zette daarom snel verschillende steunmaatregelen in. Zo konden alle bedrijven die 
door de virusuitbraak minstens 20 procent aan omzet verloren, een deel van de loonkosten 
vergoed krijgen. Ook kwamen er steunmaatregelen om een deel van de vaste lasten van 
ondernemers te betalen, uitstel van belastingen en garanties waardoor bedrijven 
gemakkelijker geld konden lenen. 

Volgens het CBS was de animo voor financiële steun vanuit de overheid bij het eerste 
steunpakket van de overheid het grootst. Bij de tweede aanvraagperiode voor steun, die in de 
zomer begon en tot oktober liep, vroegen minder ondernemers om hulp. In deze maanden 
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werden eerdere lockdownmaatregelen versoepeld. Aan het eind van het jaar nam het aantal 
aanvragen voor loonkostenvergoedingen weer toe, nadat de regering wegens de snelle stijging 
van het aantal besmettingen een harde lockdown had afgekondigd. 

In enkele van de hardst getroffen sectoren vroeg het merendeel van de bedrijven om loonsteun 
of een tegemoetkoming in de vaste lasten. Zo ontving 85 procent van alle 
horecabedrijven financiële hulp om de vaste lasten te betalen en kreeg 60 procent 
loonsubsidie. Ook van de kappers, schoonheidssalons, culturele bedrijven, 
sportondernemingen en bedrijven in de recreatiesector kreeg meer dan de helft 
tegemoetkoming in de vaste lasten. 

Voor zelfstandigen zonder personeel, goed voor ruim driekwart van alle Nederlandse 
ondernemingen, werd de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) 
opgezet. Het CBS beschikte nog niet over recente cijfers over deze steunmaatregel, die onder 
andere bestaat uit een uitkering als het inkomen van ondernemers tot onder het sociaal 
minimum is gedaald. Wel berekende het statistiekbureau dat een kwart van alle zelfstandige 
ondernemers gebruik heeft gemaakt van andere beschikbare steunmaatregelen. Bron: De 
Stentor, 12 februari 2021. 

 

De EU en het coronavaccin: waarom gaat het in Amerika en 
het Verenigd Koninkrijk zoveel beter? 

De Europese Commissie heeft het vaccindossier onderschat, gaf voorzitter Ursula von der 
Leyen vandaag toe tegenover het Europees Parlement. Als het om vaccinatie gaat, loopt 
Europa al sinds het begin van de pandemie achter de feiten aan. Of dat snel gaat veranderen, 
is nog maar de vraag. 
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Volgens Von der Leyen was Europa te laat met het goedkeuren van de coronavaccins, was er 
te veel optimisme over de massale productie ervan, en ‘misschien rekenden we er te veel op 
dat wat we hadden besteld ook op tijd zou worden geleverd’. Met gevoel voor understatement 
voegde de Duitse commissievoorzitter eraan toe dat ‘we nog niet zijn waar we willen zijn'. Bron: 
Tubantia, 10 februari 2021.   
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In Italië gaan de eerste skipistes met werkende skiliften weer open. De noordelijke regio 
Lombardije, met een deel van de Alpen, heropent 15 februari skigebieden na een lange sluiting 
door corona.  

Het besluit kon worden genomen na een gunstig advies van een expertgroep die de Italiaanse 
regering bijstaat in de strijd tegen de coronapandemie. Er gelden wel beperkingen. Zo mogen 
er niet te veel mensen op de pistes.  

Ook in andere Italiaanse regio's kunnen de skiliften weer open als daar, net als in Lombardije, 
het aantal nieuwe coronabesmettingen laag blijft. Bron: NU.nl, 10 februari 2021. 

Het belangrijkste coronanieuws van woensdag 10 februari.  
 
Binnenland: 
 

• Het RIVM meldt vandaag nog eens 3.226 bevestigde besmettingen. Dit aantal is 
beïnvloed door de eerdere sluiting van de testraten vanwege het winterweer. 
• In ziekenhuizen liggen momenteel 1.990 coronapatiënten, 20 minder dan op dinsdag. 
533 coronapatiënten liggen op de intensive care. Bron: NU.nl, 10 februari 2021.  

 
 
In de ziekenhuizen liggen nu 1990 coronapatiënten (gisteren 2010). Op de ic's werden 20 
nieuwe patiënten opgenomen en op de verpleegafdeling 199. Er liggen 533 coronapatiënten 
op de intensive care, 17 minder dan een dag eerder. Verder liggen er 511 andere ernstige 
(zonder COVID) op de intensive care, zodat er in totaal 1044 ic- bedden bezet zijn, een toename 
van 39. Bron: Tubantia, 10 februari 2021.  
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De meeste positieve testen waren in Almelo (36), gevolgd door Enschede (29) en Rijssen-Holten 
(24). Binnen de regio is Wierden met 17 gevallen, omgerekend naar 100.000 inwoners, de 
gemeente met de hoogste besmettingsfactor (69,5). Voor de hele regio Twente is dat cijfer 
vandaag 31,2. Daarmee staat de regio vandaag tweede op de lijst van de 25 Nederlandse 
veiligheidsregio's. Bron: Tubantia, 10 februari 2021.  

Grote regionale verschillen Britse variant: in Twente (11 
procent)  

De verspreiding van de Britse variant van het coronavirus in Nederland kent grote regionale 
verschillen. Het RIVM verwacht dat eind deze week of begin volgende week voor het eerst te 
kunnen laten zien. Op de maatregelen zal dat echter geen effect hebben, is de verwachting. 

Maandag werd bekend dat de veel besmettelijker mutant uit Engeland in Twente weliswaar 
bezig is aan een opmars, maar dat in de periode van 21 januari tot 4 februari (week 4 en 5) 
‘slechts’ 11 procent van de mensen die positief waren getest, dít type onder de leden hadden. 
Bron: Tubantia, 10 februari 2021.   

Besmettingen in tehuizen  

Verpleeghuis Waerthove in Sliedrecht heeft tot nu toe slechts een paar kleine uitbraken gehad 
met kerst. Op dit moment is de locatie helemaal coronavrij. Waar veel andere instellingen 
kampen met personeelsuitval, leent Waerthove medewerkers uit. 

Een dag na de eerste coronaprik kreeg een aantal bewoners van verzorgingshuis 
Hoppesteyn van Aafje in Rotterdam-Kralingen klachten. Het bleek het begin van een ghrote 
uitbraak met vijftig besmettingen. Klaarblijkelijk heeft het coronavirus zich vlak voor de 
vaccinatie snel verspreid. De ouderen lijken minder ziek, maar het is niet te zeggen of dit door 
het vaccin komt. Bron: De Stentor, 12 februari 2021. 
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Nog meer besmettelijker coronavariant 

 
Op Aruba zijn besmettingen met de Britse variant en de zogenoemde California West Coast-
variant ontdekt.  Bron: NU.nl, 10 februari 2021.   
 
De variant van het coronavirus die is ontdekt in het Braziliaanse Amazonegebied is drie keer 
zo besmettelijk als de oorspronkelijke versie, aldus minister van Volksgezondheid Eduardo 
Pazuello. 
 
Pazuello benadrukt dat vaccins bruikbaar zijn tegen de nieuwe variant, maar zegt niet 
op welke studie hij zich baseert en welke vaccins hij bedoelt. De Braziliaanse variant is ook al 
opgedoken in Europa, de Verenigde Staten en Canada. Bron: De Stentor, 12 februari 2021. 

Vaccinatie in Duitsland  

Duitsland geeft 80-plussers en medewerkers van ziekenhuizen en vaccinatiecentra voorrang 
bij de inentingen. Zij lopen een verhoogd risico om blootgesteld te worden aan het virus. 
Onderzoek van persbureau DPA wijst echter uit dat er nog weleens wordt afgeweken van 
deze richtlijn. 
 
DPA stelt dat in zeker negen van de zestien deelstaten mensen zijn ingeënt die niet tot de 
prioriteitsgroepen behoren. Zo kwamen burgemeesters in Noordrijn-Westfalen eerder aan de 
beurt en werden in Hamburg 102 brandweerlieden en twee agenten ingeënt. In Saksen 
kwamen zo'n vierhonderd politiemensen versneld aan de beurt. 

Op andere plaatsen kregen ook topmedewerkers van ziekenhuizen alvast een prik. Soms 
wordt er afgeweken van de regels omdat er nog doses vaccin over zijn aan het eind van de dag, 
wanneer mensen hun prikafspraak afzeggen. Die moeten anders worden weggegooid. Regels 
over wat er in zo'n geval moet gebeuren ontbreken. Bron: De Stentor, 12 februari 2021. 

In de Europese Unie zijn inmiddels ruim 500.000 mensen overleden aan COVID-19. In totaal 
zijn zeker ruim twintig miljoen mensen met het coronavirus besmet geraakt. Bron: NU.nl, 10 
februari 2021. 
 
 

Coronavaccins  

 
Het derde coronavaccin dat in Nederland beschikbaar is, wordt vrijdag voor het eerst 
toegediend. Een verpleeghuismedewerker krijgt het vaccin van AstraZeneca. Dat gebeurt op 
de vaccinatielocatie van de GGD bij het stadion van ADO Den Haag. 
 
In de loop van volgende week moet het middel ook beschikbaar zijn bij prikplekken van de 
GGD in de rest van het land. Het vaccin gaat vanaf volgende week ook naar huisartsen, te 
beginnen in Zeeland en daarna in Noord-Brabant en Limburg. De huisartsen dienen het 
vaccin toe aan 60- tot 65-jarigen, aan mensen met het syndroom van Down, aan mensen met 
extreem overgewicht en aan mensen die door een neurologische aandoening grote moeite 
hebben met ademhalen. Ook de medewerkers van de huisartsenpraktijken kunnen het middel 
van AstraZeneca krijgen, omdat ze betrokken zijn bij de vaccinatie. 
De coronavaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna worden al gebruikt. Meer dan een half 
miljoen mensen zijn daar tot nu toe mee gevaccineerd. 
 
De Verenigde Staten hebben nog eens 200 miljoen doses coronavaccin ingekocht, zo heeft 
president Joe Biden donderdagavond bekendgemaakt. Daarbij leverde Biden stevige kritiek 
op het vaccinatiebeleid van zijn voorganger Donald Trump.  
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De Amerikaanse overheid heeft contracten getekend voor 100 miljoen extra vaccins van de 
farmaceut Moderna en 100 miljoen extra vaccins van Pfizer. Biden meldde de aankoop na een 
rondleiding bij de nationale gezondheidsinstituten. 
 
De president vroeg Amerikanen om geduld te hebben. ‘Voorlopig zullen we niet alles kunnen 
regelen, maar we gaan het regelen', aldus Biden. Als gevolg van het tekort aan vaccins hebben 
veel Amerikanen die in aanmerking komen voor een inenting moeite om een afspraak te 
maken voor vaccinatie. 
 
Biden zei daarover dat oud-president Trump onvoldoende vaccins had besteld en niet genoeg 
heeft gedaan om mensen zo ver te krijgen dat zij zich laten inenten. ‘Terwijl wetenschappers 
hun werk deden en in een recordtijd vaccins ontwikkelden, deed mijn voorganger - om het bot 
te zeggen - zijn werk niet', aldus de president. 
 
Volgens Biden was het vaccinatieprogramma ‘in een veel slechtere staat’ dan hij had verwacht. 
‘Het is tijd dat we dit gaan verbeteren', zei hij. De Amerikaanse overheid heeft nu genoeg 
vaccins ingekocht om alle Amerikanen te vaccineren, zo bezweert Biden. Bron: De Stentor, 12 
februari 2021.  
 

 

Geen publiek  bij Australian Open 

Met ingang van zaterdag is er geen publiek meer welkom in Melbourne Park waar de 
tenniswedstrijden van de Australian Open worden gespeeld. Daniel Andrews, de minister-
president van de staat Victoria, heeft vanaf zaterdag een vijfdaagse lockdown afgekondigd 
vanwege een uitbraak van de Britse variant van het coronavirus in de stad waar het 
grandslamtoernooi wordt gehouden. 
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Tot en met vrijdag mochten er op het park dagelijks 30.000 mensen naar binnen. Dat is een 
derde van het gebruikelijke aantal toeschouwers dat de wedstrijden bezoekt. Normaal 
bezoeken in de twee weken dat het toernooi duurt 800.000 mensen het toernooi. 

Het eerste grandslamtoernooi van het jaar begon vanwege het coronavirus en de maatregelen 
die daarvoor moesten worden genomen, drie weken later dan normaal. Met strikte 
maatregelen had Australië, dat pas later deze maand begint met vaccineren, de afgelopen 
maanden het coronavirus onder controle gekregen. 

Dagelijks wordt slechts een enkeling positief getest. De tennissers die meedoen aan de 
Australian Open en hun begeleiders moesten bij aankomst in Australië eerst twee weken in 
quarantaine. Bron: De Stentor, 12 februari 2021. 

  

Gescheiden door corona: ’Ik ben oververmoeid’ 

Maud Van Leeuwen (24) luidt de noodklok. Het leven zonder de liefde van je leven, omdat hij 
of zij toevallig in het buitenland woont, is ondragelijk geworden. Door corona is er een algeheel 
vliegverbod voor Zuid-Amerika, Zuid-Afrika en de UK waardoor Maud en haar Kevin elkaar 
lange tijd niet kunnen zien. Ze wil in gesprek met demissionair minister Grapperhaus. ‘We 
voelen ons aan het lijntje gehouden.’ 

‘In 2019 kreeg ik een relatie met de liefde van mijn leven, een Amerikaan genaamd Kevin. Ik 
ontmoette hem tijdens mijn stage in New York en vanaf dat moment spendeerden we elke dag 
samen. Al snel wist ik: dit is mijn prins op het witte paard, met hem wil ik trouwen. In februari 
2020 moest ik hem helaas achterlaten in de Verenigde Staten, aangezien mijn stage afgerond 
was. Nog geen twee weken later gingen de grenzen van beide landen dicht.’   

‘Wanneer we elkaar weer zouden zien, bleef een onbeantwoorde vraag. Niemand besteedde 
aandacht aan ongetrouwde langeafstandsrelaties, want daar lag de prioriteit niet. Begrijpelijk, 
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de crisis is veel groter dan dat. Het feit dat wij vergeten werden, deed wel veel pijn. In juli 2020 
kon ik het niet meer aanzien en startte ik de actie #LoveIsEssential Nederland, onder het 
motto Als het niet zo gaat zoals je wil, dan moet je het zelf maar veranderen. Na veel en hard 
werken, met interviews, media-aandacht en contact met de overheid maakte minister 
Grapperhaus voor ons een uitzondering op het inreisverbod, zodat wij onze geliefden eindelijk 
weer in de armen konden sluiten. Zeven maanden na het starten van de groep 
#LoveIsEssential is deze uitgegroeid tot bijna 700 leden.’ 

 

Maud en Kevin 

Ondertussen hebben Kevin en ik ons verloofd en is de visumprocedure gestart, zodat ik naar 
de VS kan verhuizen. Ik kijk uit naar onze toekomst. Gelukkig hebben wij inmiddels gebruik 
kunnen maken van de uitzondering: in december is Kevin naar Nederland gekomen om samen 
een echte Hollandse kerst te vieren. Veel anderen is het om allerlei redenen echter nog 
helemaal niet gelukt. 

‘Op 20 januari 2021 spraken minister-president Rutte en minister De Jonge op de 
persconferentie de gevreesde woorden uit: ‘ Er komt een algeheel vliegverbod voor Zuid-
Amerika, Zuid-Afrika en het VK, daarnaast vervallen de meeste uitzonderingen op het 
vliegverbod’ . Zo is de uitzondering voor ongetrouwde langeafstandsrelaties ‘tijdelijk’ 
opgeschort. Wat is tijdelijk? Vorig jaar ging het inreisverbod ‘tijdelijk’ in en uiteindelijk bleek 
dat we meer dan een half jaar zonder onze partners moesten leven.’ 

‘De voorwaarde om onze regeling weer te laten gelden is verplichte quarantaine. Wanneer deze 
verplichte quarantaine ingaat is niet duidelijk, want het systeem moet nog ontwikkeld worden. 
Wederom wordt hier geen informatie over gedeeld en weten we niet waar we aan toe zijn. Het 
niet weten is misschien nog wel het ergste. Waar zijn we aan toe en wanneer mogen we onze 
partners weer zien? Verlos ons van deze onwetendheid en geef ons duidelijkheid. Op deze 
manier voelen we ons aan het lijntje gehouden en dat is voor niemand fijn.’ 

‘Ik zie de psychische klachten verergeren binnen de groep. Mensen worden ‘coronamoe’, ze 
krijgen/hebben depressies, relaties stranden, eenzaamheid wordt ondragelijk, kortom de 
psychische klachten krijgen de overhand. Persoonlijk heb ik er ook last van. Ik slaap amper, 
geniet niet meer van dingen waarvan ik altijd wel genoot, ben oververmoeid en heb last van 
nachtmerries. Ik heb mijn partner nodig en ik ben bereid om daar alles voor te doen. We 
moesten ons al aan regels houden en dat heeft de groep altijd gedaan. Iedereen overhandigde 
de PCR-test netjes bij inreizen en ging daarna 10 dagen in quarantaine. Voor onze groep gaat 
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het om het samen zijn, elkaar kunnen steunen en vasthouden in deze tijden en als we 
daarvoor in quarantaine moeten, vinden we dat meer dan prima.’ 

‘Als je getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt, mag je nog wel naar Nederland 
reizen. Wat wij in onze allereerste brandbrief schreven: een papiertje of een ring houdt een 
virus niet buiten de deur. Veel personen in onze groep zijn partners die geen extra waarde zien 
in het tekenen van een papier om hun liefde te doen laten ‘gelden’. Er zijn ook mensen die al 
in het huwelijk hadden willen treden, maar die mogelijkheid hen is ontnomen door de huidige 
crisis. Liefde, verzegeld met een papier of niet, moet voor iedereen hetzelfde wegen, dus ook 
ten aanzien van het inreisverbod. Onze liefde is niet minder, omdat we nog geen handtekening 
hebben gezet onder een huwelijkscertificaat. We leven in een moderne maatschappij, trouwen 
of een geregistreerd partnerschap zou geen doorslaggevend criterium meer moeten zijn anno 
2021.’ 

‘Wij willen hierover graag in gesprek met minister De Jonge en minister Grapperhaus, zodat 
de regeling onder redelijke voorwaarden ter bescherming van de volksgezondheid niet langer 
hoeft te worden opgeschort. Vechten tegen corona doen we tenslotte samen!’ 

‘Liefde is essentieel, zorg dat liefde ook essentieel blijft.’ Bron: De Telegraaf, 10 februari 2021. 

Artsen: Corona komt elke winter terug, net als de griep 

Door het coronavirus blijft het ook de komende jaren druk in de Nederlandse ziekenhuizen, 
vooral in de winter. Artsen denken dat Covid-19 een vergelijkbaar verloop krijgt als de griep. 
Daarom pleiten ze voor speciaal ‘winterpersoneel’. 

‘De golf zal minder groot worden dan nu, maar ’s winters zal corona terugkomen’ zegt Hans 
Kuijsten, intensivist in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg. ‘Je moet toe naar 
seizoensarbeiders in de zorg.’ Kuijsten denkt aan een systeem waarbij mensen in de winter 
als ‘reservist’ op de ic kunnen werken. 

Peter van der Voort, hoofd intensive care bij UMC Groningen, zou in zijn ziekenhuis graag een 
reserve-ic creëren. ‘Die kun je in normale tijden voor iets anders gebruiken, maar als de nood 
aan de man komt, als ic. Daarvoor heb je een flexibele schil van personeel nodig dat ook een 
ic-basis heeft.’ 

‘Eigenlijk is elk griepseizoen in het ziekenhuis een kleine crisis’, zegt Simone Gielen, medisch 
leider acute zorg en intensivist in Bernhoven in Uden. ‘Ik verwacht dat je een golf krijgt met 
Covid én influenza. Natuurlijk, er komt een vaccin, maar we weten nog niet hoe goed dat 
werkt, voor wie, en wat het doet voor de verspreiding van het virus.’ 

Ook Van der Voort noemt een terugkerende wintergolf ‘een reëel scenario’. ‘Het hangt ook af 
van de vaccinatiegraad. Een voordeel is wellicht dat corona minder snel muteert dan griep en 
dat vaccins daardoor wellicht effectiever zijn.’  

Ondertussen hebben ziekenhuizen de handen vol aan de tweede golf. Tijdens de tweede golf 
hielpen de ziekenhuizen al 17.000 patiënten op de normale afdelingen en 3.000 mensen op 
de ic. Dat zijn er bij elkaar inmiddels 40 procent meer dan tijdens de eerste golf, blijkt uit 
cijfers van stichting NICE. 

Daardoor piept en kraakt het, zeggen betrokkenen. ‘We hebben heel weinig vet op de botten’, 
stelt Armand Girbes, hoofd ic bij UMC Amsterdam. ‘Er zijn te weinig artsen en 
verpleegkundigen. Dat moet echt anders.’ Bron: AD, 8 februari 2021.  
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‘Niemand durft te zeggen: we moeten minder coronapatiënten 
toelaten op de ic’ 

 

  

Hoofd IC en hoogleraar Armand Girbes. © Marc Driessen 

Als hoofd van de intensive care van het Amsterdam UMC ziet Armand Girbes al bijna een jaar 
hoe de zorg voor coronapatiënten ziekenhuizen ontwricht. Hij vindt het oneerlijk dat corona 
steeds voorrang krijgt, en denkt dat het anders zou moeten. ‘Wat zijn we toch lief, kun je 
zeggen. Maar het is juist ánti-sociaal.’  

‘Ik vergelijk de Covid-zorg graag met een koekoeksjong. Die gaat in een nest zitten, groeit en 
gooit alle andere vogeltjes eruit. Wat wij doen: we kijken naar dat nest, naar dat ene vogeltje, 
en daar stoppen we alles in wat we kunnen. Maar onder de boom liggen de vogellijkjes. Dat 
zijn de vogeltjes die er door het koekoeksjong uitgegooid zijn. De patiënten die nu langer 
moeten wachten op zorg. Mensen die hun operatie uitgesteld zien worden, of die nog niet 
weten dat ze kanker hebben. Van collega's in Parijs hoor ik dat vrouwen die met borstkanker 
op de mammapoli komen, vaak een stadium verder in hun ziekte zijn dan vrouwen die daar 
een jaar geleden kwamen.’ Bron: AD, 4 februari 2021.  

Suriname versoepelt coronamaatregelen 
 
Suriname versoepelt coronamaatregelen na daling in aantal nieuwe besmettingen 
Het gaat goed met de daling van het aantal nieuwe coronabesmettingen in Suriname. Daarom 
is een versoepeling van de maatregelen mogelijk, aldus minister Amar Ramadhin van 
Volksgezondheid. 
 
Het uitgaansverbod wordt korter. Ook wordt de avondklok verkort en mogen mensen nu tot 
21.00 buiten blijven (in plaats van 19.00 uur). Het uitgaansverbod eindigt om 5.00 uur in de 
ochtend. De versoepeling geldt echter niet in het weekend, dan geldt de oude spertijd. Verder 
gaan de lagere scholen vanaf maandag weer open. Ook sportscholen, kappers en andere 
contactberoepen kunnen hun deuren weer openen. 
 
Net als in veel andere armere landen werkt ook Suriname hard om aan voldoende vaccins te 
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komen. Ruim 400.000 mensen moeten worden gevaccineerd. Op dit moment heeft het land 
toezegging voor ongeveer 180.000 doses voor 90.000 personen. 
 
De hoop en verwachting van minister Ramadhin is dat er de komende tijd meer vaccins 
beschikbaar komen. Suriname is hierover in gesprek met onder meer India, China en 
Nederland. Enkele maanden geleden was er bij Nederland geen voornemen om Suriname te 
helpen met vaccins. Bron: NU.nl, 10 februari 2021. 
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Ten minste 100.000 mensen extra krijgen voorrang bij de inenting met coronavaccin 
AstraZeneca. Het ministerie van Volksgezondheid weet echter nog niet wat dat betekent voor 
het vaccinatietempo. 

Het gaat om thuiswonende mensen met het syndroom van Down, mensen met morbide 
obesitas en mensen die door een neurologische aandoening moeite hebben met ademhalen. 
Zij komen bovenop de 60 tot en met 64-jarigen en medewerkers uit de langdurige zorg, 
waarvan minister Hugo de Jonge vorige week al meldde dat ze voorrang krijgen bij de 
vaccinatie met het AstraZeneca-vaccin. Bron: AD, 11 februari 2021. 

 

Duitsland sluit de grenzen 
 

Duitsland sluit de grenzen met Tsjechië en het Oostenrijkse Tirol om de opmars van 
besmettelijkere coronamutaties tegen te gaan. Het grensverkeer voor pendelaars zal nog 
intensiever worden gecontroleerd, melden Duitse media. 
 
In Tsjechië en Tirol worden steeds meer infecties met coronavarianten geconstateerd. De 
Oostenrijkse regering zag zich al genoodzaakt Tirol af te grendelen van de rest van het land. 
Je mag alleen nog weg met een bewijs van een negatieve test. De Tsjechische regering in Praag 
besloot om enkele regio's die aan Duitsland grenzen op slot te doen. De inwoners mogen hun 
streek niet verlaten. Er mag ook vrijwel niemand meer naar binnen. Bron: AD, 11 februari 
2021. 
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Ook in België problemen met levering vaccins  
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Ursula Von der Leyen: ‘We zijn te optimistisch geweest over 
massaproductie vaccins’  
 
 

 
  
Europees Commissievoorzitter Ursula Von der Leyen. Foto AP  
 
 
De Europese Unie heeft zich te optimistisch getoond over de massaproductie van vaccins tegen 
Covid-19. Dat heeft Commissievoorzitter Ursula von der Leyen vandaag gezegd tijdens een debat 
in het Europees Parlement. Ze gaf ook toe dat haar Commissie in de fout is gegaan met 
betrekking tot de Ierse grens. 
 
Von der Leyen gaf in het parlement meer uitleg bij de Europese vaccinatiestrategie. Vele 
miljoenen Europeanen hebben al minstens één spuitje gekregen, waardoor de EU volgens de 
Commissievoorzitter op koers blijft om tegen het einde van de zomer 70 procent van de 
volwassen bevolking ingeënt te hebben. 
 
‘Het was en is een goede keuze voor de Europeanen om de vaccins samen te bestellen. Ik mag 
er niet aan denken wat er zou zijn gebeurd als slechts enkele grote lidstaten zich hadden 
kunnen verzekeren van vaccins en de rest met lege handen achterbleef. (...) Dat was het einde 
van onze gemeenschap geweest’, zei Von der Leyen. 
 
‘Maar in het gevecht tegen het virus zijn we nog niet waar we moeten zijn’, ging ze verder. ‘We 
zijn te optimistisch geweest over de massaproductie van vaccins. We hebben er te veel op 
vertrouwd dat de dosissen die we hebben besteld ook op tijd zouden worden geleverd. Daar 
moeten we lessen uit trekken.’ 
 
Het duurt normaal gezien tot tien jaar om een nieuw vaccin te ontwikkelen. Voor de vaccins 
tegen Covid-19 waren maar tien maanden nodig. ‘Daar moeten we trots op zijn, maar in zekere 
zin heeft de wetenschap de mogelijkheden voor industriële productie overtroffen’, zei de 
Duitse. 
 
‘De productie van nieuwe vaccins is een erg ingewikkeld proces. Je kunt niet zomaar van de 
ene dag op de andere een nieuwe productiesite opzetten. Vaccins bevatten bovendien tot 400 
bestanddelen. En voor de productie zijn soms 100 bedrijven nodig.’ Daarom herinnerde von 
der Leyen eraan dat er een taskforce onder leiding van commissaris voor Industrie Thierry 
Breton opgezet is die eventuele flessenhalzen moet wegwerken. ‘De industrie moet zich 
aanpassen aan de snelheid van de wetenschap.’ 
 
Von der Leyen verdedigde ook de werkwijze van het Europees Geneesmiddelenagentschap 
(EMA). ‘We hebben de keuze gemaakt om geen bochten af te snijden op het vlak van effectiviteit 
en veiligheid. Hier wordt immers een actief biologisch bestanddeel ingespoten bij gezonde 
mensen.’ 
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Het vasthouden aan de grondige controle van nieuwe vaccins door het EMA kost de Europese 
Unie misschien wel drie of vier weken tijd, ‘maar dat is een essentiële investering in 
vertrouwen en veiligheid’, klonk het. Toch zou de goedkeuring van nieuwe vaccins sneller 
moeten kunnen gebeuren, zei ze. 
 
Maar hoe zouden de voorwaardelijke vergunningen dan wel sneller toegekend kunnen 
worden? Volgens von der Leyen moeten klinische data van vaccins in ontwikkeling vlotter 
kunnen worden gedeeld. Daar zal een nieuw Europees netwerk voor worden opgezet. Tegelijk 
zal commissaris voor Gezondheid Stella Kyriakides een regelgevend kader uitwerken om het 
EMA de mogelijkheid te geven vaccins sneller te onderzoeken. 
 
De Commissievoorzitter ging ook in op het veelbesproken exportmechanisme voor 
coronavaccins. Even zag het ernaar uit dat de Commissie de mogelijkheid voor nieuwe 
controles op de grens tussen Ierland en Noord-Ierland zou creëren. ‘Er zijn fouten gemaakt en 
dat betreur ik ten zeerste, maar uiteindelijk kregen we het juist’, zei von der Leyen. ‘Mijn 
Commissie zal er alles aan doen om de vrede in Noord-Ierland te bewaren, zoals we tijdens 
het hele brexit-proces hebben gedaan.’ 
 
De Commissievoorzitter waarschuwde de parlementsleden voor het vervolg van de crisis. 
‘Bijna dagelijks horen we nieuws over varianten en hoe besmettelijk ze zijn. Over de effectiviteit 
van behandelingen en van vaccins tegen deze varianten kennen we het volledige plaatje nog 
niet. Maar we weten wel dat deze varianten zullen blijven opduiken. Daarop moeten we 
anticiperen.’ Volgende week stelt de Commissie haar plannen ter zake voor. ‘We moeten zeker 
zijn dat we, ondanks de nieuwe varianten, vanaf volgende winter veilig zijn’, zei von der Leyen. 
 
De grote fracties in het parlement blijven haar steunen, zo bleek tijdens het debat. Bron: De 
Morgen, 10 februari 2021.  
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Corona verspreidt zich makkelijker bij steenkoud weer: deze 
maatregelen zijn nu extra belangrijk 

 
Het kwik duikt deze week een aantal graden onder nul en dat is goed nieuws voor het 
coronavirus. Dat gedijt immers goed in barre weersomstandigheden. En dus zijn deze 
maatregelen nu extra belangrijk  om het virus een stap voor te blijven.  
 
‘Wanneer we virussen willen bewaren, dan doen we dat in diepvriezers bij -80 graden of een 
lagere temperatuur. Die virussen voelen zich daar prima. Ze kunnen perfect lagere 
temperaturen overleven. Dat gaat zelfs beter’, zegt viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven) 
in VTM Nieuws. 
 
Het virus kan zich bij koude sneller verspreiden en dat heeft vooral met de lage 
luchtvochtigheid te maken. ‘Uitgehoeste druppeltjes gaan door die lage vochtigheid snel 
kleiner worden en veel langer in een ruimte blijven hangen.’ Wanneer een kamer dan niet goed 
geventileerd is, kan er makkelijker virusoverdracht gebeuren, wijst Van Ranst erop. 
 
Een lage luchtvochtigheid doet onze slijmvliezen bovendien ook opdrogen, en die beschermen 
ons juist tegen virussen. Bij opdroging kunnen ze minder efficiënt een barrière vormen tegen 
bijvoorbeeld het coronavirus. 
Om het coronavirus een stap voor proberen te blijven, raadt Van Ranst dan ook aan om 
binnen goed te ventileren en te zorgen dat de lucht goed vochtig blijft. ‘Probeer een 
luchtvochtigheid van 40 tot 60 procent te garanderen’, zegt de viroloog. 
 
Af en toe in de zon wandelen en vitamine D opdoen, helpt dan weer om onze immuniteit op te 
bouwen. 
 
Het gaat om maatregelen die extra nuttig kunnen zijn om de verspreiding van het virus een 
stok in de wielen te steken. Uiteraard blijven ook bij dit steenkoude weer de meer gekende 
coronamaatregelen van kracht, zoals afstand houden, handen wassen, mondmasker dragen, 
contacten beperken en telewerken. Bron: De Morgen, 9 februari 2021.    
 
 

Opname van kerkdienst in Vriezenveen leidde tot 
coronauitbraak: ‘juist wij ergerden ons aan mensen en kerken 
die doorgingen’ 

VRIEZENVEEN - Ze deden alles volgens de regels en ergerden zich zelfs aan kerken die nog 
altijd kerkgangers ontvingen. Maar uitgerekend een opname voor een digitale kerkdienst in 
Vriezenveen leidde op 13 december, een dag voor het land op slot ging, tot een coronauitbraak. 
Het is voor zover bekend de eerste kerk in Twente waar een religieuze bijeenkomst leidde tot 
een uitbraak. 

Het had een vrolijke opname moeten worden, in aanloop naar Kerst. Maar de dienst, met als 
thema ‘Jezus verdrijft de Duisternis’, gaf weinig verlichting voor 22 aanwezigen van de 
Hervormde gemeente Vriezenveen, die betrokken waren bij de productie van een livestream. 
Zij raakten op 13 december besmet met het coronavirus en zaten rond de feestdagen in 
quarantaine.  Bron: Tubantia, 11 februari 2021.  
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Cultureel Centrum Kerkstraat 2 (CCK2) was, voor corona, het thuis van tal van evenementen 
(archieffoto). De Hervormde Kerk maakte hier opnames van digitale diensten. © FFU Press 
Agency  
 
 

Operatiecapaciteit ziekenhuizen licht gestegen, steeds meer 
mensen hebben antistoffen in bloed 

Het RIVM meldt 4472 nieuwe coronagevallen in het afgelopen etmaal. Dat is het hoogste 
aantal in ongeveer twee weken, maar de tijdelijke sluiting van teststraten beïnvloedt de 
recente cijfers. Het aantal coronapatiënten dat nu in de ziekenhuizen ligt, is het laagste 
aantal sinds 14 december.  

Ziekenhuizen hebben meer ruimte voor het uitvoeren van operaties. Het aantal beschikbare 
operatiekamers ligt nu op 68 procent van wat normaal in gebruik is, blijkt uit cijfers van de 
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).  

Vorige week lag dit percentage nog drie procent lager. Ook geeft 77 procent van de 
ziekenhuizen aan weer deels of volledig reguliere planbare zorg te leveren. Vorige week was 
dat nog 61 procent. 

Het aantal ziekenhuizen dat kritisch planbare zorg volledig kan leveren – de zorg die binnen 
zes weken moet plaatsvinden om gezondheidsschade te voorkomen - stijgt licht, van 70 naar 
71 procent. Bron: AD, 11 februari 2021.   
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België kent dezelfde problemen als Nederland   
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Tegenstander coronabeleid ‘Kilroy’ uit Enschede bedreigde 
minister De Jonge en krijgt werkstraf  

 

 

Michael C., werkend onder de artiestennaam Kilroy Jackson, wordt vervolgd voor 
doodsbedreiging aan het adres van Hugo de Jonge. Hij zegt dat zijn tekening uit het verband 
is getrokken. En dat een andere niet door hem is gemaakt. © Carlo ter Ellen DTCT  

Michael C. uit Enschede (63) alias Kilroy Jackson kwam donderdag niet alleen naar zijn 
rechtszaak in Almelo. Zeker negen tegenstanders van de coronamaatregelen meldden zich 
voor de strafzaak vanwege een doodsbedreiging aan het adres van minister van 
Volksgezondheid Hugo de Jonge. Dat gebeurde via twee cartoons op Facebook. Kilroy kreeg 
er donderdag een taakstraf voor. 

Eén van die tegenstanders is het Twentse kopstuk van het coronaverzet Eldor van Feggelen. 
Hij kwam mee als adviseur en duwde de rolstoel van C. de rechtszaal in. Toen hij naast C. 
wilde plaatsnemen wees politierechter Jordaans hem erop dat hij geen juridisch adviseur is 
en op de publieke tribune moest plaatsnemen. C. verscheen zonder advocaat, want die besloot 
zich terug te trekken. Bron: Tubantia, 11 februari 2021. 

 

Tienduizenden jonge, gezonde mensen gesloopt door corona: 
‘Ik neem afscheid van wie ik was’ 

Artsen slaan alarm over gezondheidsschade op de lange termijn door corona. Op zijn minst 
enkele tienduizenden Nederlanders kampen maanden na hun besmetting nog met zware 
klachten. Het gaat om mensen tussen de 20 en 60 jaar, die de ziekte veelal thuis doormaakten. 

Babs (52): ‘Van de week heb ik een paar tranen gelaten. Het voelt alsof ik afscheid neem van 
wie ik was, wat er was.’ 

Bastien (39): ‘Ik geneer me gewoon voor wie ik nu ben. Ik zit al elf maanden thuis. Het is 
verschrikkelijk om geen normale vader te kunnen zijn.’ 

Marlon (29): ‘,Er waren nachten dat ik dacht: ik word morgen niet meer wakker. Ik voelde me 
zo alleen. Dat emotioneert me nog steeds.’ 



63 

 

Elke dag horen we op het nieuws hoeveel mensen met corona besmet zijn. Hoeveel patiënten 
op de ic liggen en hoeveel eraan zijn overleden. Maar hoeveel mensen ziek worden en maar 
niet genezen? Daarover hoor je bijna niemand. Uit onderzoek van deze site blijkt dat 
fysiotherapeuten minstens 28.000 gevallen onder behandeling hebben. Huisartsenvereniging 
NHG schat het aantal tot nu toe op 40.000, en dan moeten de mensen uit de tweede golf 
grotendeels nog komen.  De gevolgen zijn ingrijpend. We spraken jonge, sportieve, voorheen 
perfect gezonde mensen wiens leven gesloopt is. Een onderbelicht en grotendeels onbegrepen 
probleem, stellen artsen die zich bezighouden met de nazorg van deze groeiende groep. Vooral 
voor jonge mensen is de kans dat corona ze op deze manier treft veel groter dan dat ze door 
het virus in het ziekenhuis belanden. 

Bastien Veen (39) is havenloods en heeft drie kinderen. Babs Schipper (52) is directeur van 
vier scholen en heeft vijf kinderen. De Brabantse Marlon (29) woont samen en heeft een 
juridische functie. Alle drie kregen ze in maart 2020 corona. De ziekte haalde hen volledig 
onderuit.  Bron: De Stentor, 11 februari 2021.   

 

Drentse huisartsen dienen zelf coronamedicijn toe; 
‘voorkomen dat patiënten in ziekenhuis worden opgenomen’ 

Een groep huisartsen in Drenthe start deze week met een studie naar het in een vroeg stadium 
toedienen van het medicijn dexamethason. Ze hopen daarmee te voorkomen dat mensen met 
een coronabesmetting in het ziekenhuis terechtkomen. Huisartsenvereniging NHG kijkt met 
belangstelling toe, maar benadrukt dat de toediening voorlopig echt alleen in 
onderzoeksverband mag. 

Dexamethason is een ontstekingsremmer die al tientallen jaren gebruikt wordt bij 
reumatische problemen, huidziekten, ernstige allergieën en astma. In het ziekenhuis is het 
gebruik ervan sinds september officiëel  goedgekeurd voor behandeling van coronapatiënten 
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die zuurstof krijgen toegediend of aan de beademing liggen. Bij deze groep vermindert de 
toediening van het medicijn de sterftekans, blijkt uit onderzoek. Bron: Tubantia, 11 februari 
2021.     

 

Door abnormaal weer werd ons land eindelijk weer even 
normaal 

Voor het eerst in bijna een jaar leken we deze week weer een beetje normaal. Wat een goddelijk 
genoegen om ouderwets over het weer te kunnen praten. Met alle bijbehorende euforie over 
het winterwonderland en het vertrouwde gezemel en gezeik.  

Zo'n 150 marathonschaatsers hebben donderdag een coronatest ondergaan met het oog op 
een mogelijk Nederlands kampioenschap op natuurijs. Schaatsbond KNSB is in afwachting 
van toestemming van het kabinet, maar besloot woensdag al deze preventieve maatregel te 
nemen. ,,Dat er een bubbel wordt gecreëerd is een harde voorwaarde, daarom hebben we dit 
alvast geregeld’ , bevestigde een woordvoerder van de bond. 

Wanneer het NK er daadwerkelijk komt, zullen de deelnemers en begeleiders een nacht in een 
hotel worden ondergebracht. Daar zullen ze bij het inchecken opnieuw worden getest, waarna 
een dag later de wedstrijd volgt. Het hele protocol, opgesteld door organisator House of Sports 
en de KNSB, ligt nu ter goedkeuring bij het ministerie van VWS. Bron: Tubantia, 11 februari 
2021.   

Megaboete dreigt voor horecabaas in Dwarsgracht door gedrag 
schaatsgekke klanten 

Voor de eigenaar van horecagelegenheid de Otterskooi in Dwarsgracht dreigt een enorme 
boete, omdat bezoekers op zijn terrein geen afstand hielden. ‘Maar waarom dan de 
ondernemer beboeten en niet de bezoekers’, vraagt eigenaar Frank Vos zich af.  
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Het was donderdag enorm druk bij de Otterskooi in Dwarsgracht. Er gingen tientallen liters 
snert doorheen en voor de koek- en-zopietent ontstonden rijen. Daarbij werden de 
coronaregels niet goed nageleefd, zo constateerden de handhavers van de gemeente 
Steenwijkerland.  Bron: De Stentor, 12 februari 2021. 

 

Enorme schaatsdrukte bij de Otterskooi in Dwarsgracht donderdagmiddag. © Cor van Dalen 
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Meer antistoffen 

Bloedbank Sanquin heeft in januari 2021 een stijging gemeten in het percentage bloeddonors 
met antistoffen tegen het coronavirus. In de eerste maand van het jaar was het landelijk 
gemiddelde 13,7 procent. In de provincies Noord-Brabant en Limburg ligt dat percentage het 
hoogst met 17,1 procent. 

Sanquin meet ook zogeheten specifieke IgM antistoffen, die bij een infectie als eerste opkomen 
en daarna snel weer verdwijnen. Die antistoffen geven een goede indicatie van het aantal 
recente besmettingen. Het aandeel van donors met deze IgM antistoffen stabiliseert sinds 
december vorig jaar. Dat houdt in dat er recentelijk evenveel donors zijn geïnfecteerd als wat 
langer geleden. Bron: AD, 11 februari 2021. 

Koning Willem-Alexander  bezoekt Haags lyceum 

Koning Willem-Alexander heeft donderdag een fysiek bezoek gebracht aan het Montaigne 
Lyceum in Den Haag. Daar sprak hij met leerlingen en docenten over de effecten van de 
coronacrisis en de lockdown op middelbare scholen.   

Willem-Alexander keek mee bij een aantal lessen en sprak met leerlingen over hun ervaringen 
met school in coronatijd. Veel jongeren hebben grote moeite met de coronamaatregelen. Ze 
voelen zich somber en eenzaam, omdat ze hun klasgenoten en vrienden missen en ook 's 
avonds niet de deur uit mogen. Met leraren praatte de koning over motivatiedipjes, de 
veiligheid van medewerkers en grote uitdagingen op het gebied van online lessen. 
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© ANP  Koning Willem-Alexander bezoekt een praktijkles biologie in het Montaigne Lyceum in 
de wijk Ypenburg. 

Deze site sprak met Gymnasiaste Niobe (13), die steeds verder in de put raakte. Ze 
zat moederziel alleen thuis, haar moeder maakte lange dagen als vrachtwagenchauffeur. 
Digitaal kon ze niet meekomen. Bron: AD, 11 februari 2021.  

Jongeren worden te zwaar geraakt door de coronamaatregelen 

De gevolgen voor jongeren tijdens de lockdown zijn zwaar. Daarom hebben een aantal 
prominente Nederlanders, onder leiding van Femke Halsema, de handen ineen geslagen. Zij 
vinden de geestelijke gevolgen van de lockdown voor jongeren niet meer verantwoord en stellen 
dat jongeren aan ‘het kortste eind’ trekken om het coronavirus zo effectief mogelijk te 
bestrijden. 

De zeven pleiten ervoor dat jongeren tot en met 25 jaar als er weer versoepeling mogelijk is 
als eerste meer vrijheid krijgen. Ook vinden ze dat de coronamaatregelen meer gericht moeten 
zijn op de maatschappelijke gevolgen en het kabinet daarom 'verantwoorde’ risico's moet 
durven nemen. Hebben ze hier een punt en worden jongeren te zwaar getroffen? Bron: De 
Stentor, 12 februari 2021. 

Vakantiebeurs dit jaar online 

De Vakantiebeurs zal dit jaar eenmalig online worden gehouden. Vanwege de 
coronamaatregelen en internationale reisbeperkingen door het coronavirus is een fysieke 
Vakantiebeurs niet mogelijk, laat de organisatie weten. 

‘Het coronavirus heeft de wereld, en zeker ook de reissector, nog teveel in zijn greep. Hierdoor 
is het niet mogelijk om begin april het ruime aanbod van nationale en internationale 
touroperators, landenbureaus en reisorganisaties fysiek samen te brengen’, aldus de 
organisatie. 

Volgens de beurs is de behoefte aan vakantie door het afgelopen coronajaar 'alleen maar 
groter' geworden. De Vakantiebeurs is dit jaar van 8 tot en met 11 april. Bron: AD, 11 februari 
2021. 
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Meer sterfgevallen door corona 
 
Het aantal sterfgevallen door corona steeg afgelopen etmaal met 74 en dat is vergelijkbaar met 
voorgaande dagen. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn 
overleden, want die informatie komt soms pas na een tijdje binnen. In Amersfoort en de 
gemeente Utrechtse Heuvelrug werden vier sterfgevallen genoteerd, het hoogste aantal van 
het land. 
 
Bijna een jaar geleden werd het eerste coronageval van Nederland vastgesteld. Sindsdien zijn 
meer dan een miljoen Nederlanders positief getest. Het aantal sterfgevallen staat op 14.664 en 
kan volgende week boven de 15.000 uitkomen. De werkelijke aantallen besmettingen en 
sterfgevallen liggen vrijwel zeker hoger. 
 
Het totaal aantal opgenomen COVID-patiënten in Nederland bedraagt 1952, 38 minder dan 
de vorige dag. Daarvan liggen er 537 op de IC, een stijging van 4 patiënten en 1415 in de 
kliniek, 42 patiënten minder dan gisteren. Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is 
het laagste aantal sinds 14 december. 
 
De totale bezetting op de ic is met 10 gestegen naar 1054 bedden. Op de IC liggen nu 537 
COVID-patiënten, 4 meer dan gisteren en 517 non-COVID-patiënten, 6 meer dan gisteren. De 
COVID-bezetting op de IC volgt over het algemeen al enige tijd een dalende trend, maar blijft 
hoog. 
 
De bezetting van het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen volgt een overwegend dalende 
trend. De verwachting is dat dit de komende week aanhoudt. Het Landelijk 
Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) volgt de ontwikkelingen van de Britse 
variant op de voet, omdat de opkomst hiervan in de komende weken kan leiden tot een 
toename in het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames.  
 
Het RIVM meldt 4472 nieuwe coronameldingen in het afgelopen etmaal. Dat is het hoogste 
aantal in ongeveer twee weken. In de voorgaande dagen viel het cijfer heel laag uit vanwege 
de sluiting van teststraten in verband met het winterweer. 
 
Op maandag meldde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bijna 2300 
positieve tests, op dinsdag bijna 1800 en op woensdag iets meer dan 3200. In de afgelopen 
zeven dagen zijn iets meer dan 24.000 besmettingen vastgesteld en geregistreerd, gemiddeld 
3440 per dag.  
 
Het aantal coronagevallen daalt in Europa, maar toch blijft het continent kwetsbaar. Dit zei 
de chef van de afdeling Europa van de wereldgezondheidsorganisatie WHO, Hans Kluge, 
vandaag. Hij waarschuwde voor ‘een vals gevoel van veiligheid omdat er nog maar weinig 
mensen zijn ingeënt’. Dat maakt een grote meerderheid van de Europese landen kwetsbaar, 
vindt hij. In de Europese Unie bijvoorbeeld is nog geen drie procent ingeënt. 
 
Volgens Kluge moet de verspreiding van het virus verder omlaag, want anders zou het effect 
van de vaccinaties kunnen wegvallen. Het aantal vaccinaties staat in de grote regio op 41 
miljoen en het aantal geconstateerde besmettingen sinds de uitbraak van de pandemie een 
jaar geleden staat op 36 miljoen. En er komen met de vele testen nog steeds wekelijks een 
miljoen nieuwe besmettingen bij.  
 
De afdeling Europa van de WHO gaat over 53 landen, inclusief enkele Centraal-Aziatische. 
In 38 landen is de nieuwe Britse variant van het virus vastgesteld en in 19 landen ook 
de Zuid-Afrikaanse versie. Bron: AD, 11 februari 2021.  
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Controle aan de Belgische grens 

De Belgische politie waarschuwt dat zij de komende voorjaarsvakantie streng optreedt tegen 
mensen die onnodig naar België reizen en vice versa. Agenten zullen ‘controleren aan de 
grenzen via enkele gestructureerde acties en gerichte patrouilles’, zegt Nicholas Paelinck 
namens de lokale politiekorpsen. 

Niet-noodzakelijke reizen naar België of in omgekeerde richting zijn sinds eind 
januari verboden. Dat verbod moet voorkomen dat nog besmettelijker varianten van het 
coronavirus zich over landsgrenzen kunnen verspreiden. De maatregel geldt voorlopig tot 1 
april en dus ook in de krokusvakantie, die in België en het zuiden van Nederland volgende 
week begint. 

De Belgische Beauty Federatie maakt zich zorgen over Nederlanders die zich vanaf zaterdag in 
België willen laten knippen. Een woordvoerder van de organisatie, waarbij ruim zevenhonderd 
kappers zijn aangesloten, houdt er rekening mee dat mensen vanuit de provincie Noord-
Brabant de grens oversteken om er hun kapsel onder handen te laten nemen. 

Belgische kapsalons mogen 13 februari weer open, aan de vooravond van Valentijnsdag. De 
woordvoerder van de Beauty Federatie hoopt de komende weken op het gezond verstand van 
kapper en klant. ‘We hebben al vragen gekregen vanuit kapsalons, die op nog geen 
driehonderd meter van de grens zijn gevestigd. Zij hebben reeds Nederlanders in hun 
klantenbestand. Die kun je niet weigeren, maar kijk uit met het maken van meer 
afspraken’. Bron: AD, 11 februari 2021. 
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Zes mensen overleden op Aruba 

Op Aruba zijn deze week in drie dagen tijd zes patiënten overleden die waren besmet met 
Covid-19. Dat zijn er meer dan anders en momenteel wordt onderzocht hoe dat komt. Dat 
heeft het speciale coronacrisisteam van de overheid gezegd. Ter vergelijking: in de eerste week 
van februari overleden drie patiënten.  

In totaal zijn op Aruba sinds de uitbraak van de coronapandemie 68 personen overleden. Het 
aantal actieve besmettingen stond woensdag 10 februari op 329. Op het eiland zijn volgens 
het RIVM meerdere besmettingen met de Britse variant van het coronavirus ontdekt en ook 
drie gevallen van de Californische West Coast-variant. 

In het Dr. Horacio E. Oduber Hospital zijn zestien patiënten met corona opgenomen, van wie 
vijf op de intensive care. Hun gemiddelde leeftijd is 63 jaar. Bron: AD, 11 februari 2021.  

Geen herstel voor Frankfurt Airport  

Het begin van 2021 heeft nog niet voor het gewenste herstel gezorgd voor Frankfurt Airport. 
De grootste luchthaven van Duitsland zag de passagiersstroom in januari uitkomen op nog 
geen 20 procent van de eerste maand van 2020. Door de coronacrisis wordt nog altijd veel 
minder gevlogen. De verwachting is dat de het aantal passagiers dit jaar tussen de 35 en 45 
procent van het recordjaar 2019 zal uitkomen. 

Luchthavenexploitant Fraport telde in totaal 882.869 passagiers. Door reisbeperkingen en 
virusvrees stappen veel minder mensen in een vliegtuig. Daarop sneden veel maatschappijen 
ook in hun aanbod. Het vrachtvervoer bewoog tegen de trend in met een stijging van het 
volume met dik 18 procent. 

De daling van de passagiersstroom met krap 81 procent volgt op een maand december waarin 
de situatie niet veel beter was. De laatste maand van 2020 daalde het aantal passagiers op 
Frankfurt Airport met bijna 82 procent. 

Volgens Fraport-voorzitter Stefan Schulte zal de commerciële luchtvaart in de loop van het 
jaar aantrekken, vooral in de tweede helft van 2021. Dat heeft ook te maken met de uitrol van 
vaccins. Bron: AD, 11 februari 2021. 

Winst voor AstraZeneca 

Farmaceut AstraZeneca, de laatste tijd vooral in het nieuws vanwege zijn coronavaccin, 
verwacht dit jaar 18 tot 24 procent meer winst te zullen maken. Het Brits-Zweedse bedrijf 
houdt in de nieuwe prognose de impact van de coronavaccinverkopen ook buiten 
beschouwing. Eerder beloofde AstraZeneca geen winst te zullen maken met het vaccin zolang 
de pandemie duurt. 

De farmaceut verwacht dat de vraag naar medicijnen tegen kanker en andere therapieën zal 
aantrekken, nadat de reguliere zorg afgelopen jaar door de coronapandemie in veel landen 
werd afgeschaald. De omzetgroei zal daarbij net aan in de dubbele cijfers uitkomen. De 
ramingen voor dit jaar bleven wel iets achter bij de gemiddelde verwachtingen van kenners. 

In de laatste maanden van 2020 trokken de verkopen van medicijnen aan. De verkoop van 
AstraZeneca's best verkopende geneesmiddel Tagrisso tegen kanker steeg in het slotkwartaal 
met 31 procent. Ook de afzet van geneesmiddelen voor diabetes, hart en nieren, en andere 
kankermedicijnen bleken veerkrachtig. De winstgroei vorig jaar was 15 procent. 
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De verkopen van het coronavaccin zal AstraZeneca vanaf het eerste kwartaal van dit jaar apart 
rapporteren. Het middel, dat iets minder effectief is dan dat van Moderna en 
Pfizer/BionNTech, is wel goedkoper en makkelijker te distribueren. Het vaccin van 
AstraZeneca is in inmiddels in meer dan vijftig landen goedgekeurd of aanbevolen. 

AstraZeneca kende een bewogen jaar 2020. Naast de ontwikkeling van het coronavaccin, 
waarbij het optrok met de Universiteit van Oxford, nam het bedrijf ook de Amerikaanse 
farmaceut Alexion over. De deal met een waarde van 39 miljard dollar was de grootste voor 
AstraZeneca ooit. De overname moet in het derde kwartaal van dit jaar zijn afgerond. In de 
ramingen voor dit jaar is deze overname nog niet meegenomen. Bron: AD, 11 februari 2021. 

Lockdown Duitsland niet langer dan nodig 

De Duitse bondskanselier Merkel heeft de Bondsdag verzekerd dat de 
lockdownmaatregelen geen dag langer duren dan nodig. Ze ligt onder vuur omdat ze volgens 
haar critici alles in het werk stelt om de lockdown zo lang mogelijk te laten duren. In het 
jongste overleg met de deelstaatpremiers slaagde ze er woensdag niet in de beperkingen van 
de bewegingsvrijheid te verlengen tot 14 maart. Uiteindelijk is 7 maart als 
streefdatum genoemd voor een begin van versoepelingen. Maar Merkel wist de premiers wel 
te overtuigen van de noodzaak dat er per week niet meer dan 35 besmettingen per 100.000 
inwoners mogen zijn om te versoepelen. 

Merkel voert de nieuwe varianten van het virus aan als voornaamste argument. De premier 
van Rijnland-Palts, de sociaaldemocrate Malu Dreyer, klaagde na het overleg dat de 
bondskanselier totaal niet wenst te praten over wat voor versoepelingen dan ook. ‘En de 
mensen zijn kapot door de coronamaatregelen’, aldus Dreyer. Volgens Wolfgang Kubicki van 
de oppositiepartij FDP ‘schendt Merkel de grondrechten openlijk’ . Bron: AD, 11 februari 2021. 

Vicefractievoorzitter Kubicki haalde fel uit naar wat hij de willekeur noemde. Voor kappers 
wordt bijvoorbeeld een uitzondering gemaakt en die mogen eerder open, maar andere 
ondernemingen niet. Volgens Kubicki is dat in strijd met logica en rechtsgelijkheid en lijkt op 
een enorme 'werkverschaffing voor advocaten'. Ook is er in het Duitse parlement veel kritiek 
te horen op het besluit dat de deelstaten zelf mogen bepalen wanneer kinderdagverblijven en 
lagere scholen in fasen weer opengaan. Merkel en de deelstaatpremiers hebben woensdag 
afgesproken dat deelstaten dat zelf mogen uitzoeken. 

Noordrijn-Westfalen, dat aan ons land grenst, heeft vandaag meteen aangekondigd daar 22 
februari mee te beginnen. Het besluit dat iedereen met de heropening van het onderwijs zijn 
gang kan gaan, leidt volgens lerarenverenigingen tot een chaos in het Duitse onderwijs. Bron: 
AD, 11 februari 2021.  

Examens gaan door, extra onvoldoende moet leerlingen aan 
diploma helpen 

De centrale eindexamens gaan dit jaar door. Maar leerlingen die ondanks de eerder 
aangekondigde extra herkansing nét niet slagen, mogen een extra onvoldoende op hun 
cijferlijst hebben staan. Dat lage cijfer mag niet gescoord zijn voor Nederlands, Engels of 
wiskunde. 

Bronnen binnen het onderwijs en in Den Haag stellen dat minister Arie Slob voor Basis- en 
Voortgezet Onderwijs morgen dit besluit bekend gaat maken. Dat betekent dat 
eindexamenleerlingen wel in alle vakken examen moeten doen. Vorig jaar werden de centrale 
eindexamens in de eerste coronagolf geschrapt. 

Voor de kerstvakantie maakte Slob al bekend dat alle examenklassen een extra herkansing 
krijgen voor hun eindexamen. Ook hoeven zij niet alle vakken in hetzelfde tijdsvak te maken. 
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De vakken mogen over twee periode gespreid worden, zodat leerlingen meer tijd hebben om 
zich voor te bereiden. 
 
Voor de groep leerlingen die ondanks die versoepelingen nét niet slagen, komt nu de extra 
mogelijkheid om ‘een duim op een vak te leggen’ waarvoor een onvoldoende wordt gescoord. 
Dat vak en het cijfer komen wel op de eindlijst te staan, benadrukken betrokkenen. In het 
onderwijs zou ‘consensus’ zijn dat deze extra versoepeling het beste is voor de leerlingen. 

 

In 2019 werd er voor het laatst eindexamen gedaan. © ANP/Robin van Lonkhuijsen 
Leerlingenbelangenbehartiger Laks had eerder voorgesteld om alleen examen te doen in de 
kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde, omdat leerlingen door de coronacrisis al bijna 
een jaar geen regulier onderwijs hebben gehad. Voor de overige vakken zouden de toetsen die 
de school afneemt voldoen. Dat voorstel zouden de vervolgopleidingen aan mbo, hbo en 
universiteit niet hebben zien zitten. Zij vreesden een toeloop van studenten met 
onderwijsachterstanden. Bij de huidige eerstejaars, die zonder centraal examen van de 
middelbare school kwamen, zou dat ook het geval zijn. Bron: AD, 11 februari 2021. 

Minister Arie Slob van Onderwijs maakt 37 miljoen euro vrij voor extra begeleiding 
van eindexamenscholieren. Dat laat het ministerie vrijdag weten. 

De centrale examens gaan dit jaar door. Wel mogen leerlingen onder meer voor één extra 
vak een onvoldoende halen, mits het geen kernvak zoals Nederlands, Engels of wiskunde is. 
Bron: De Stentor, 12 februari 2021. 

Carnaval vier je dit jaar vooral achter je beeldscherm: ‘Maar 
volgend jaar komen we dubbel zo hard terug’ 

Een verrassing was het niet, een tegenvaller wel. Géén uitbundig carnaval dit jaar. De 
verenigingen zagen dit al maanden aankomen, waardoor ze genoeg tijd hebben gehad te 
zoeken naar alternatieven om in de feeststemming te komen. Drie carnavalsverenigingen uit 
de regio vertellen over hun plannen.  

De Rossumdaerpers uit Vaassen proberen de leegte op te vullen met livestreams. 
‘Zaterdagavond staan de vaste Rossumdaerpers-dj’s in een professionele studio, natuurlijk 
coronaproof, waar zij een show verzorgen voor de volwassen feestvierders’, zegt woordvoerder 
Jan Leerkes. ‘Prins John 1, Prinses Leonie 1 en de Raad van Elf worden er op afstand bij 
gehaald. Zondagmiddag krijgen de kinderen hun eigen livestream.’ Bron: De Stentor, 11 
februari 2021. 
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Prins Vincent I (links) en adjudant Jeroen van de Wijhese carnavalsvereniging De 
Diekschoevers. © Eigen foto 

Gek op carnaval? Doe hier mee aan de langste digitale 
polonaise van Oost-Nederland!  

Gesloten cafés, een stille binnenstad en wéér geen optocht: Oldenzaal moet het dit jaar doen 
zonder het traditionele carnaval. Aileen Slot peilt de stemming in de Boeskoolstad en spreekt 
drie generaties. ‘Volgend jaar is het dubbel feest, dat is al gezegd.’ 

Carnaval, het feest van uitbundige verkleedpartijen, heel veel liters bier, prachtige 
praalwagens en natuurlijk... de polonaise! Helaas zullen de festiviteiten dit jaar vanwege 
corona heel anders verlopen dan ‘normaal’. Maar niet getreurd, want bij de Stentor hebben 
we iets bedacht om tóch het ultieme carnavalsgevoel te krijgen! 

Wie carnaval zegt, zegt - naast Alaaf! - natuurlijk ‘de polonaise’. Een dans (ja, dat is het echt) 
die letterlijk en figuurlijk verbindt. Maarja, in coronatijd is 1,5 meter afstand het credo... 

Daarom bedachten wij de digitale polonaise, waarbij je in je eentje al mee kunt doen!  Meedoen 
is eenvoudig:  

Stap 1: Duik in de verkleedkist en trek jouw mooiste carnavalsoutfit aan 
Stap 2: Neem je smartphone bij de hand 
Stap 3: Laat iemand filmen of zet de telefoon rechtop ergens neer om jezelf de filmen. Let op: 
houdt de telefoon in verticale stand en zorg ervoor dat je volledig in beeld bent 
Stap 4: Draai met je linkerzij naar de camera 
Stap 5: Armen vooruit! 
Stap 6: Stampen maar! Doe alsof je de polonaise loopt, maar blijf op je plek staan! 
Stap 7: Stuur jouw video voor aanstaande zaterdag 18 uur naar polonaise@destentor.nl.  
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Alle inzendingen zetten wij vervolgens achter elkaar in één video. Daag vooral ook jouw 
vrienden en familie uit om mee te doen. Zo maken we er - hopelijk - de langste digitale 
polonaise van Oost-Nederland. Bron: De Stentor, 10 februari 2021.  

Hoofdpijn om schaatskoorts: het is alle hens aan dek 

De zorgen om de schaatskoorts in ons land lopen zo hoog op dat wordt overwogen bepaalde 
gebieden de komende twee dagen helemaal af te sluiten voor buitenstaanders. Donderdag 
ontstond al chaos is sommige delen van Nederland door niet aflatende verkeersstromen, voor 
zaterdag wordt erger verwacht. Bron: De Telegraaf, 12 februari 2021.  

 
 

Het boekingssysteem offline 
 

Het boekingssysteem waarmee terugkerende Britse reizigers een kamer kunnen reserveren in 
een hotel,  om daar tien dagen in quarantaine te gaan, is kort na de lancering weer offline 
gehaald. 'We zijn snel terug', is de boodschap die sinds vanochtend op de website prijkt. 
 

Sinds maandag zijn bezoekers van 33 landen verplicht bij terugkeer in Groot-Brittannië op 
eigen kosten in isolatie te gaan. Een tiendaags verblijf in een van de deelnemende hotels 
kost 1750 Britse ponden, zo'n 2000 euro. 

De maatregel is bedoeld om het Verenigd Koninkrijk te behoeden voor mutaties van het 
coronavirus. Wie in quarantaine gaat, krijgt de maaltijden op de kamer geserveerd en mag 
alleen even naar buiten om te luchten. 

Binnenlandminister Atkins is ondanks veel kritiek stellig dat de maatregel helpt. ‘We 
zijn ervan overtuigd dat de maatregelen die we hebben getroffen krachtig zijn en dat ze 
ons land helpen beschermen tegen de nieuwe varianten die worden aangetroffen.' Bron: De 
Stentor, 12 februari 2021. 
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Avondklok? Politie maakt uitzondering na ontroerend briefje 
van Frank (41) 

Geen werkgeversverklaring? Dan mag je na negen uur ’s avonds de weg niet meer op, toch? 
Voor Frank Bonenkamp (41) uit De Meern maakte een politieagent afgelopen maandagavond 
met alle liefde een uitzondering. De agent raakte zó ontroerd door het briefje dat Bonenkamp 
bij zich droeg, dat hij hem liet doorrijden.  

Mijn vrouw werkt bij Lyvore voor Echte Handen in de Zorg en durft met dit weer niet te rijden. 

Ik haal haar op omdat ik van haar hou! 

Het zijn de woorden die Bonenkamp afgelopen maandag op een uitgeprinte 
‘avondklokverklaring’ krabbelde, voordat hij in de auto stapte. Bron: De Stentor, 12 februari 
2021.  

 

 

Wat gebeurt er allemaal als het écht -23 wordt? 

Het kon vrijdag- of zaterdagmorgen ergens in ons gebied wel eens min 23 graden worden, 
vertelde weervrouw Diana Woei van Weerplaza dinsdag. Wat gebeurt er eigenlijk allemaal als 
het echt zó koud wordt? 

Die -23 zou voor onze regio de laagst gemeten temperatuur ooit zijn. Het record staat nog op 
naam van Lelystad, waar het plaatselijke weerstation op 4 februari 2012 een temperatuur 
registreerde van -22,9 graden. Nergens in Nederland was het op die dag kouder. Het landelijk 
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record staat met -27,4 graden op naam van Winterswijk (27 januari 1942), het wereldrecord 
staat met -89,2 op naam van Vostok (Antarctica, 21 juli 1983). Bron: De Stentor, 11 februari 
2021.  

 

Hoewel de gemeente Steenwijkerland, bij monde van burgemeester Rob Bats, steeds oproept 
om vanwege corona niet naar dit gebied te komen, ligt Giethoorn er uitnodigend bij voor 
schaatsliefhebbers. © Wilbert Bijzitter  
 
 

CureVac   
 

Medicijnwaakhond EMA gaat meekijken bij het onderzoek naar nog een coronavaccin, 
een rolling review van het middel van de Duitse farmaceut CureVac. Zo is direct te zien wat 
het vaccin bij proefpersonen doet en zijn alle gegevens al beschikbaar en bekeken zodra 
CureVac een aanvraag tot toelating in Europa doet. EMA kan dan sneller een 
oordeel geven. Nederland heeft alvast 8,6 miljoen doses van dat middel besteld. Bron: De 
Stentor, 12 februari 2021. 
 
De Duitse farmaceut Bayer denkt in het vierde kwartaal van dit jaar de eerste 
coronavaccins van CureVac te kunnen leveren. CureVac is in december begonnen met de 
latefasetests van zijn vaccin en denkt dit kwartaal daarvan de eerste resultaten te kunnen 
overleggen. Bayer CureVac gaat helpen bij de productie van de vaccins en denkt volgend jaar 
ruim 160 miljoen doses te kunnen produceren. 
 
Het Europees Geneesmiddelenbureau EMA gaat meekijken met de tussentijdse 
resultaten zodat het vaccin sneller kan worden goedgekeurd. De Europese Unie heeft al 225 
miljoen doses van het CureVac-vaccin besteld, mits dat wordt goedgekeurd. Daarnaast heeft 
Brussel een optie op nog eens 180 miljoen doses. Nederland bestelde alvast 8,6 miljoen doses. 
Bron: Tubantia, 15 februari 2021. 

 

Melissa was eerste die vaccin AstraZeneca kreeg 

De 23-jarige Melissa, die op een kleinschalige woongroep werkt, was vandaag de eerste 
Nederlander die het vaccin van AstraZeneca kreeg. Vandaag worden op de vaccinatielocatie 
van de GGD Haaglanden, bij het ADO stadion in Den Haag, zo'n 250 zorgmedewerkers 
ingeënt.  
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Vanaf maandag wordt het middel ook toegediend aan medewerkers van 
verpleeghuizen, revalidatiecentra, gehandicaptenzorg en wijkverpleging in de rest van het 
land. In totaal gaat het om ongeveer 250.000 mensen. 

Ook 63- en 64-jarigen, thuiswonende mensen met het syndroom van Down, mensen 
met morbide obesitas en zij die door neurologische aandoeningen grote moeite hebben 
met ademhalen krijgen het AstraZeneca-vaccin. 

Die vaccinaties gaan via de huisartsen en daarom krijgen ook de medewerkers van die 
huisartsenpraktijken het vaccin met voorrang. Die inentingscampagne begint 
waarschijnlijk volgende week in Zeeland. Noord-Brabant en Limburg volgen en daarna de rest 
van het land. Bron: De Stentor, 12 februari 2021.  

Twentse rap moet jongeren door de lockdown helpen: 
#nogffvolhouden 

ALMELO - Jongerenwerker Haris Trnjanin van welzijnsorganisatie Avedan in Almelo maakte 
deze week een rap voor jongeren die het moeilijk hebben tijdens de coronacrisis. Met de 
hashtag #nogffvolhouden willen jongerenwerkers jongeren een hart onder riem steken. 

De rap is verdeeld in twee delen. Het begint eerst met de vraag: wanneer wordt het weer 
normaal? Jongeren vragen hem vaak op straat: wanneer is het klaar? Wanneer worden de 
maatregelen opgeheven? In het tweede deel hebben we het over wat nog wel kan en dat de 
jongeren nog even moet volhouden. 

In 2015 heeft  Haris een rap gemaakt voor een Europese Coca Cola reclame. De reclame heet 
Choose Happiness en daarvoor sprak ik de rap in. Maar je zou hem ook kunnen herkennen 
van de rap die hij afgelopen zomer heeft gemaakt voor het bedrijf TOTO. 

De werkgroep BVjong zet zich in voor jongerenwerkers. Zij zijn een campagne gestart met de 
hashtag #nogffvolhouden. Samen met twee andere jongerenwerkers uit Enschede en Hengelo 
bundelden ze de krachten en zijn ze aangehaakt bij de campagne. Vanuit daar is het idee 
ontstaan van een rap met een clip erbij. 

Jongeren hebben het erg moeilijk in deze tijd. Ze zitten vast en krijgen de maatregelen 
opgelegd. Jongeren van 16 en 17 jaar willen bijvoorbeeld naar festivals, maar dat gaat niet. 
Zeker nu met de avondklok hebben ze het zwaar. De achterliggende gedachte van deze rap is 
dat de jongeren begrepen worden en ze een hart onder de riem steken. De jongeren kunnen 
hiermee ook een beroep doen op hulp van de jongerenwerkers. 

De videoclip van de rap is te vinden op Youtube onder hashtag: #nogffvolhouden. Daarnaast 
is hij ook te vinden via de social media-accounts van welzijnsorganisaties: Alifa, Avedan en 
Wijkracht en op het account van Studio15. Bron: Tubantia, 11 februari 2021. 



78 

 

 

Bang voor prik? Deze neurowetenschapper bedacht een trucje 

De angst voor naalden is bij bijna een op de drie Nederlanders zo groot dat ze zelfs bij beelden 
van coronaprikken op tv kunnen flauwvallen. Neurowetenschapper Elisabeth Huis in ’t Veld 
bedacht een puzzeltje op de smartphone om controle te krijgen over die heftige emotie. 

Misselijk en duizelig worden, overgeven en flauwvallen. Zeker 35 procent van de volwassen 
Nederlanders kan alleen al bij het zíen van een plaatje van een naald of prikken zulke heftige 
angstreacties krijgen.  

Extra confronterend en ongemakkelijk in tijden van massavaccinatie tegen corona. ‘Ik krijg 
tientallen mailtjes van mensen die zeggen dat ze het nieuws niet meer durven kijken, want 
dan komt er weer een video van naalden in armen. ‘Ik word gek’, mailen ze’, zegt dr. Elisabeth 
Huis in ‘t Veld, uitvinder van de game op de smartphone om mensen met zo’n sterke respons 
te helpen die emotie onder controle te krijgen. Bron: AD. 12 februari 2021. 

Coronafeesten opgedoekt, loods omgetoverd tot cafe, alcohol 
en lachgas in overvloed 

De teller van het aantal ontdekte coronafeesten in de Kop van Noord-Holland staat op vijftien. 
Den Helder en Schagen gaan aan kop met elk vijf illegale feesten. Ook op Texel is met 
volksfeest Ouwe Sunderklaas een illegaal feest beëindigd. Er moet een dwangsom worden 
betaald als het nog een keer gebeurd. Bron: De Telegraaf, 12 februari 2021.   

Het kabinet trekt 200 miljoen euro uit om jongeren en kwetsbare groepen door de 
coronacrisis heen te slepen. Dat zei staatssecretaris Paul Blokhuis (Welzijn) vrijdag na de 
ministerraad. ‘We hebben ook een welzijnscrisis.’ 

Het geld is bedoeld om jongeren perspectief te bieden en eenzame ouderen te helpen. Ook 
komt er geld om mensen van hun ’ coronakilo's’  af te helpen en voor hulp aan dak- en 
thuislozen, zei de bewindsman. Bron: De Stentor, 12 februari 2021.  
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De Spaanse politie heeft de afgelopen dagen de handen vol gehad aan illegale 
feestjes en openbaar drankgebruik. Op Ibiza, in Tarragona en veel andere delen van het land 
moesten agenten een einde maken aan grote feesten, waarbij de bezoekers zich weinig 
aantrokken van de maatregelen zoals afstand houden, maskers dragen en de in Spanje 
geldende avondklok. 

Alleen al in de hoofdstad Madrid werden 450 personen op de bon geslingerd wegens het 
gezamenlijk drinken van alcohol. Van vrijdag tot en met  zondag werden 418 illegale feesten, 
in horecalocaties en woningen, beëindigd. In een pakhuis was een dansfeest gaande met 55 
ongemaskerde volwassenen en 11 minderjarigen. Ook werd er vrijelijk drugs gebruikt door de 
bezoekers. 
 
De politie trof ook in een kleine Madrileense vakantiewoning vijftig feestvierders aan. Volgens 
de politie worden de feestjes steeds beter georganiseerd om zo buitenlandse toeristen aan te 
trekken en ontdekking te voorkomen. Betalen voor de party's kan alleen per telefoon. In 
tegenstelling tot veel Europese landen mogen bars en restaurants in Madrid tot 9 uur 's 
avonds geopend zijn.  

Feestgangers in het oosten van Duitsland hebben de politie het nakijken gegeven toen 
agenten gisteren een einde wilden maken aan een illegaal carnavalsfeest. De Duitse dienders 
moesten met lede ogen toezien hoe bezoekers van het clandestiene feest in Marienberg 
zich per ski uit de voeten maakten. 

Dat ging zo snel dat de agenten niet eens konden vaststellen hoeveel het er precies waren, 
maar volgens een tipgever ging het zeker om 100 mensen die zich niets van de 
coronamaatregelen aantrokken en zonder afstand te houden of een mondkapje te dragen feest 
vierden. Bron: Tubantia: 15 februari 2021. 

Honderdduizenden kepen gesignaleerd in Nederland: 'Dit is 
ongekend’ 

De keep is in Nederland gesignaleerd en wel in groten getale. Natuurfotograaf en vogelkenner 
Ruurd Jelle van der Leij (36) uit het Friese Oosterwolde spotte de zangvogel uit de familie van 
de vinkachtigen in zijn achtertuin en kon zijn ogen niet geloven. ‘Dit is echt heel bijzonder. Er 
zit er elk jaar wel eentje in mijn tuin als ik geluk heb, maar zoals nu twintig tot dertig stuks. 
Dat is echt ongekend.’ 
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Een groep kepen in de tuin van natuurfotograaf Ruurd Jelle van der Leij. © Ruurd Jelle van 
der Leij 

Bij vogelvrienden in het hele land strijken de exoten massaal neer. De kepen komen met 
honderdduizenden tegelijk uit Scandinavië en zijn door de kou hierheen geduwd, legt de Fries 
uit. ‘In Scandinavië is het nu ook ijskoud. Ze kunnen daar niks, ze worden door de 
vorstgrenzen mee geduwd. Die ligt nu hier, dus die beesten ook. Ze zoeken de tuinen op waar 
vogelvoer te vinden is. Normaal eten ze beukennootjes, die liggen echter allemaal onder een 
dik pak sneeuw.’  

De weg terugvinden is voor de bijzondere exemplaren geen probleem. ‘Ze gaan zo weer terug 
helaas. Van mij mogen er wel een paar hier blijven broeden. Ze kunnen hier prima overleven.’ 
Van der Leij verwacht dat ze de komende weken nog wel in Nederland vertoeven. ‘Als de omslag 
in het weer doorzet dan zijn ze zo weer pleite.’ 

De keep lijkt op onze vink en is knaloranje. ‘Van dat roodborstoranje, de mannetjes vooral’, 
aldus Van der Leij. ‘De mannetjes hebben een zwarte kop, die in de winter iets grijzer wordt. 
Verder hebben ze een oranje kleed, maar ook een mooie witte staart. Prachtig’, constateert de 
vogelliefhebber, die zijn vogelhart met dit weer kan ophalen. Alle bijzondere vogels laten zich 
deze week zien, op zoek naar voedsel. Bron: De Stentor, 11 februari 2021.    

 

Op 21 september 70 procent van de volwassenen ingeënd 

De Europese Unie wil op 21 september 70 procent van de volwassenen hebben ingeënt tegen 
het coronavirus. De Europese Commissie kondigde dat streven al eerder aan, maar over de 
planning heerste verwarring. 

Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie mikte eerder op ‘in de zomer’, 
bewoordingen die ook zouden kunnen duiden op het aanbreken van de zomer in juni. Later 
maakte ze duidelijk dat de commissie het eind van de zomer heeft geprikt en nu noemt ze een 
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concrete datum. ‘De zomer eindigt doorgaans op 21 september’, zei ze vrijdag bij de definitieve 
goedkeuring van het coronaherstelfonds. 

De commissie noemde de doelstelling meteen al ambitieus, maar sindsdien stapelde de 
tegenslag voor de inentingscampagne zich ook nog op. Alle drie de vaccinfabrikanten van wie 
de vaccins tot dusver in de EU mogen worden gebruikt, kondigden vertraging aan. 

Deskundigen denken dat de epidemie zal uitdoven als minstens zeventig procent van de 
bevolking is ingeënt. Bron: De Stentor, 12 februari 2021.  
 

 
 
Hogere omzet L’Oreal  
 

Cosmeticaverkoper L'Oréal heeft in het vierde kwartaal een hogere omzet behaald dan een 
jaar eerder, ondanks de nieuwe golf aan coronabesmettingen en lockdowns aan het einde van 
2020. Winkelsluitingen raakten weliswaar de verkopen van veel bekende merken, maar dat 
werd gecompenseerd door de sterk gestegen populariteit van producten voor speciale 
huidverzorging. 
 
In de laatste drie maanden van vorig jaar behaalde L'Oréal, ook bekend van merken als Vichy, 
Garnier en Maybelline, een omzet van bijna 7,9 miljard euro. Dat is 4,8 procent meer dan een 
jaar eerder, als de effecten van de verkoop van bedrijfsonderdelen en wisselkoersen niet 
worden meegewogen. Bron: De Stentor, 11 februari 2021. 
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Update sterfgevallen 

Het totale aantal sterfgevallen is vorige week verder gedaald, maar blijft hoger dan normaal. 
Dat laatste komt waarschijnlijk door de uitbraak van het coronavirus. Dat meldt het Centraal 
Bureau voor de Statistiek (CBS). 

Vorige week overleden naar schatting 3600 mensen. Dat zijn er ongeveer 80 minder dan een 
week eerder en 150 meer dan normaal, schatten de statistici in op basis van sterftecijfers in 
voorgaande jaren en demografische trends. Het CBS weet niet waaraan deze mensen zijn 
overleden, omdat die informatie later pas aan het bureau wordt verstrekt. Wel weten de 
onderzoekers dat de verhoogde sterfte in de eerste vijf weken van de tweede golf - tot begin 
november - volledig te wijten was aan Covid-19. 

Tot nu toe overleden tijdens de tweede golf van het coronavirus relatief veel ouderen, mensen 
die langdurige zorg ontvingen en mannen. In al deze groepen was vorige week een daling te 
zien in het aantal overlijdens. Bij de ouderen gaat het dan vooral om een afname van het 
aantal 80-plussers dat overlijdt. Behalve mannen zijn er ook minder vrouwen overleden. Bron: 
De Stentor, 12 februari 2021.    

Aantal coronagevallen neemt licht toe in Oost-Nederland: 
stijging in Flevoland het meest serieus 

Afgelopen etmaal zijn er in de veiligheidsregio’s IJsselland, Noord- en Oost-Gelderland en 
Flevoland in totaal 319 coronagevallen gemeld, een lichte stijging (61) ten opzichte van een 
dag eerder. In Ommen testten, in verhouding tot het aantal inwoners, de meeste mensen 
positief. In drie gemeenten werd geen enkele nieuwe besmetting geregistreerd.  

Landelijk registreerde het RIVM tussen gisterochtend en vanochtend 4385 coronagevallen: 
vergelijkbaar met het aantal van een dag eerder (4472). De afgelopen week viel het cijfer laag 
uit vanwege de sluiting van teststraten in verband met het winterweer. Het is niet bekend 
hoeveel mensen die zich toen niet konden laten testen, inmiddels zijn getest. Voor het hevige 
winterweer kwamen 4000 tot 4500 besmettingen per etmaal aan het licht. 

In Flevoland was de stijging in de afgelopen 24 uur het grootst in deze regio ten opzichte van 
een etmaal eerder: van 67 naar 98 vandaag. Het aantal nieuwe coronagevallen lag sinds 29 
januari niet meer zo hoog. De gemeente Urk scoort met 9 positieve tests per 100.000 inwoners 
het best, Dronten doet 't in deze regio het minst goed met 36 coronagevallen per 100.000 
inwoners. 

De veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland telde 144 nieuwe besmettingen, 24 meer dan 
gisteren werd gemeld. De aaneengesloten gemeenten Harderwijk (43), Nunspeet (35) en Epe 
(36) scoren relatief slecht qua aantal besmettingen per 100.000 inwoners. In Hattem kwamen 
geen coronagevallen aan het licht. 

In IJsselland testten 77 mensen positief op het virus, 6 meer dan gisteren. Deventer, Olst-
Wijhe en Oldebroek kleuren grijs op de coronakaart: in verhouding tot het aantal inwoners 
werden daar amper besmettingen geregistreerd.   

In Amsterdam testten 195 inwoners positief en in Den Haag werd het virus afgelopen etmaal 
132 keer vastgesteld. In Rotterdam werden 109 besmettingen bevestigd, in Utrecht 66 en in 
Eindhoven 63. 
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Het aantal sterfgevallen door corona steeg met 66. Dat is vergelijkbaar met voorgaande dagen. 
Dat wil niet zeggen dat al die mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden, want sterfgevallen 
worden soms pas na een tijdje geregistreerd. In Zeist werd het overlijden van vier 
coronapatiënten gemeld, het hoogste aantal van Nederland. In de gemeenten Aa en Hunze, 
Rotterdam en Landerd kwamen er drie sterfgevallen bij. 

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is afgelopen etmaal verder gedaald. 
Ziekenhuizen behandelen momenteel 1904 mensen vanwege corona. Dat is het laagste aantal 
sinds 14 december. Ten opzichte van gisteren is het aantal opgenomen patiënten met 48 
gedaald. 

Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) verwacht dat het aantal 
opgenomen patiënten ook de komende week blijft dalen. Wat daarna gebeurt, hangt af van de 
verspreiding van de Britse variant. Die zou kunnen leiden tot een nieuwe golf, met als gevolg 
een nieuwe toestroom in de ziekenhuizen. 

Op de intensive cares is minder verandering te zien. Het aantal patiënten daar daalde 
afgelopen etmaal van 537 naar 534. Dat schommelt al ongeveer een week tussen de 530 en 
550. 

Ziekenhuizen hebben afgelopen etmaal 215 coronapatiënten opgenomen. Dat is vrijwel gelijk 
aan het aantal opnames woensdag en gisteren, maar aanzienlijk hoger dan de dagen daarvoor. 
In de afgelopen zeven dagen zijn gemiddeld bijna 186 patiënten per dag opgenomen. Dat 
gemiddelde stijgt nu voor de derde dag op rij. 

Sinds het begin van de uitbraak, bijna een jaar geleden, zijn meer dan een miljoen 
Nederlanders positief getest. Het officiële dodental staat op 14.729 en komt in de loop van 
volgende week waarschijnlijk boven de 15.000 uit. De werkelijke aantallen besmettingen en 
sterfgevallen liggen vrijwel zeker hoger. Bron: De Stentor, 12 februari 2021. 

Shell bevriest salarissen 

Olie- en gasconcern Shell bevriest een groot deel van de salarissen binnen het concern. 
De lonen zullen na het voor de olie-industrie rampzalig verlopen coronajaar 2020 niet worden 
verhoogd, afgezien van de periodieke verhogingen die eerder in cao's zijn afgesproken. Ook 
krijgen medewerkers geen bonus over het afgelopen jaar, meldt Shell Nederland aan zijn 
personeel. 

Shell leed in 2020 zijn grootste verlies ooit als gevolg van de coronacrisis. Lockdowns zorgden 
voor veel lagere olieprijzen, doordat de vraag naar brandstof voor vliegtuigen, woon-
werkverkeer en fabrieken kelderde. Het Brits-Nederlandse concern moest daardoor miljarden 
afschrijven op zijn bezittingen. Bron: De Stentor, 12 februari 2021.   

Speelsters basketbalploeg besmet in Slowakije 

Vier speelsters van de nationale basketbalploeg zijn met een coronabesmetting teruggekeerd 
uit Slowakije. Basketbalbond NBB heeft niet bekendgemaakt om welke speelsters het gaat. 
De bond meldt alleen dat twee van hen in het buitenland spelen en twee in de Nederlandse 
competitie. Drie van de vier hebben lichte griepklachten. 

Uit voorzorg zijn ook de andere tien speelsters en de stafleden in thuisquarantaine gegaan. De 
NBB weet niet waar de besmettingen zijn opgelopen, er werden in Piestany strenge protocollen 
gevolgd.  Bron: De Stentor, 11 februari 2021. 
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Songfestival  

In Rotterdam is de aftrap gegeven voor het Eurovisie Songfestival. Over precies honderd dagen 
is de finale van het populaire internationale liedjesfestijn in Ahoy. Burgemeester Aboutaleb 
van Rotterdam onthulde samen met de presentatoren van het songfestival een grote klok bij 
Museum Booijmans van Beuningen, die aftelt naar de finale op 22 mei. 

De aftrap van het songfestival was buiten en vanwege de coronamaatregelen geheimhouden 
voor het publiek. Bron: De Stentor, 11 februari 2021.  

 

Deventer jongeren laten bloed van agent koken na stupide 
actie: ‘Verdien je dan respect?’ 

Vijf jongeren zijn door de politie op de bon geslingerd in Deventer. De hulpdiensten werden 
opgeroepen voor een reanimatie, maar die inzet kreeg vanwege een ander aspect een wrange 
bijsmaak. 

Ambulancemedewerkers en agenten begaven zich donderdagavond na de melding van een 
reanimatie naar de plek des onheils. De auto werd geparkeerd en de hulpdiensten spoedden 
zich naar het slachtoffer. Na enige tijd wordt één van de aanwezige agenten aangesproken 
door een omstander. ‘Er staan jongeren op jullie politieauto’. Bron: De Stentor, 12 februari 
2021.  
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IJsland heeft aantal nieuwe coronagevallen teruggebracht tot 
nul 

IJsland is geslaagd in iets wat nog geen enkel ander Europees land gelukt is: het aantal nieuwe 
bevestigde gevallen van Covid-19 terugbrengen tot nul. En daar staat iets tegenover. Sinds 
vorige maand worden de coronamaatregelen er zachtjesaan versoepeld en inmiddels hebben 
de inwoners er weer een leven waar wij voorlopig alleen nog maar van kunnen dromen. 

De cijfers van de website Our World in Data zijn duidelijk: gisteren noteerde IJsland geen enkel 
nieuw geval van het coronavirus en daarmee laat het de rest van Europa ver achter zich. Sinds 
half januari gebeurde dat nog al een aantal keer, maar toen ging het bijna telkens om cijfers 
van het weekend.  

 

© AFP 

IJsland kan eigenlijk al de hele coronacrisis lang goede cijfers voorleggen. De eerste golf in 
de lente van vorig jaar was vrij snel onder controle en de coronacijfers bleven bijna de hele 
zomer lang laag. In de tweede helft van september volgde een tweede golf, maar die was bij 
benadering niet zo hoog als in sommige andere landen. Tegen begin november was alles al 
weer min of meer onder controle. 
 
De cijfers zijn sindsdien zo goed dat de regering op 13 januari besliste om de 
coronamaatregelen te versoepelen. Begin deze week gebeurde dat een tweede keer en op 3 
maart zal het vermoedelijk nog een derde keer herhaald worden.  
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Je mag er nu samenkomen met groepen van maximaal twintig personen. Mensen die geen 
vaste relatie hebben, moeten wel twee meter afstand houden. Winkels zijn gewoon open en 
mogen vijf klanten per tien vierkante meter ontvangen, met een maximum van 150. Inwoners 
moeten wel een mondkapje dragen tijdens het shoppen, iets wat ook verplicht is op het 
openbaar vervoer. 

Ook de horeca is open. Restaurants, cafés, clubs en casino’s mogen gasten ontvangen, maar 
moeten wel om 22.00 uur de deuren sluiten. Vanaf 21.00 uur mogen ook geen nieuwe 
bezoekers meer binnen. Iedereen moet zitten en wordt bediend aan tafel. Aan de bar staan is 
niet toegelaten. 

Ook aan wie van sport en cultuur houdt, wordt gedacht. Zwembaden en fitnesscentra zijn 
open, maar wel maximaal aan de helft van de capaciteit. Optredens mogen doorgaan, voor 
een publiek van maximaal 150 toeschouwers. Ook hier geldt dat iedereen moet zitten, een 
masker moet dragen en twee meter afstand moet houden. Er mag ook geen alcohol geserveerd 
worden. 
 
Mondmaskers zijn verplicht afstand houden niet mogelijk is, maar ook op middelbare scholen 
en op universiteiten in de hoofdstad. Opmerkelijk: wie jonger is dan 16 jaar hoeft geen masker 
te dragen, geen afstand te houden en geen rekening te houden met het samenscholingsverbod 
van boven de twintig personen. 

Hoe het komt dat IJsland de situatie zo goed onder controle heeft? Daar heeft de ligging als 
eiland mee te maken, maar ook de erg strikte manier waarop IJslanders de coronamaatregelen 
opvolgen. Sinds juni vorig jaar wordt er ook zeer grondig gecontroleerd aan de grenzen. 

Iedereen uit de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte, de Europese 
Vrijhandelsassociatie en de Schengenzone is welkom in IJsland, maar reizigers moeten zonder 
uitzondering een (gratis) coronatest afleggen bij aankomst en vijf dagen in quarantaine gaan. 
Daarna volgt een tweede coronatest en pas als die negatief is, mag je je vrij verplaatsen in het 
land. 
 
Op die manier slaagt IJsland er ook in om nieuwe, meer besmettelijkere varianten van het 
virus buiten te houden. ‘De Britse variant heeft hier bijvoorbeeld nog geen voet aan de grond 
gekregen’, aldus Thorolfur Gudnason, de topepidemioloog van het land in een interview met 
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nieuwssite Bloomberg. ‘We hebben die bij meer dan veertig reizigers vastgesteld aan onze 
grenzen en konden zo voorkomen dat het zich verspreidde.’ 

Bovendien worden álle positieve stalen gesequentieerd, wat betekent dat bepaald wordt wat 
de genetische code is van de virusstammen die aangetroffen worden. ‘Zo weten we dat we al 
hebben kunnen voorkomen dat 450 varianten het land binnenkwamen’, aldus nog Gudnason. 
‘We kunnen er ook mee in de gaten houden of bepaalde varianten de vaccins kunnen 
weerstaan.’ 

IJsland - dat 364.134 inwoners telt - is intussen ook goed bezig met vaccineren. De eerste 
doses kwamen aan op 28 december. Een dag later werd het eerste vaccin al gezet. 8.548 
inwoners (3,75 procent) kregen volgens de meest recente cijfers van de overheid al een eerste 
inenting, 5.538 inwoners (1,42 procent) zijn al volledig gevaccineerd. Bron: AD, 12 februari 
2021. 

 

Rutte: Groep critici coronabeleid ‘te lang niet gezien’ door 

kabinet 

Het kabinet heeft ‘te lang’ gewacht om met critici van het coronabeleid, zoals het Red Team 
en Maurice de Hond, in gesprek te gaan. ,,Dat deel hebben we te lang niet gezien’ , erkent 
minister-president Mark Rutte. ,,Dat zijn mensen die helemaal niet ontkennen dat het virus 
bestaat, maar wel kritisch waren over de aanpak.’  

Dat zei Rutte vanmiddag in de radioshow van zijn vriend Jort Kelder, Dr. Kelder en Co, op NPO 
Radio 1. Uiteindelijk, vertelde de premier, ging het kabinet ‘eigenlijk pas in mei’ met hen in 
gesprek. ‘Dat gesprek hebben wij te lang uitgesteld.’ Hij maakte wel een duidelijk onderscheid 
tussen de groep critici die ‘überhaupt’ het bestaan of de ernst van het virus ontkennen. ‘Dat 
mag, we zijn een vrij land, maar daar kan ik niet veel mee.’ 
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Kelder wilde daar verder niet op ingaan (‘wat veel luisteraars zullen willen’), omdat hij dan 
‘twee uur zendtijd’ nodig zou hebben. ‘Want dat ga jij in de RVD-modus 
(Rijksvoorlichtingsdienst, red.), en ga je brave antwoorden geven, en daar heb ik geen zin in.’ 

Over de radio-uitzending klonk vooraf kritiek, omdat in de aankondiging 
van AVROTROS stond dat het een interview ‘zonder hysterie van de besmettingscijfers, 
hijgerige IC-artsen of de journalistieke fascinatie met de waan van de dag’ zou worden. Kelder 
zou met Rutte luisteren naar historische politieke fragmenten. 

Dat gebeurde ook – er kwamen speeches langs van Winston Churchill, Angela Merkel en 
koning Willem-Alexander – maar er werd ook over de tv-toespraken die Rutte hield gesproken. 
Zo vertelde de premier dat hij na zijn eerste speech uit het Torentje ‘letterlijk honderden’ 
sms’jes heeft gehad. ‘Heel Nederland heeft mijn nummer.’ Die berichtjes heeft hij, alleen in 
het Torentje, allemaal van een antwoord voorzien, zegt hij. 

Rutte weigerde in te gaan op een schandaal van vorig najaar, toen de koning en koningin op 
vakantie gingen naar Griekenland, terwijl het kabinet Nederlanders juist op het hart hadden 
gedrukt thuis te blijven. Kelder: ‘Daar ga je natuurlijk niks over zeggen.’ Rutte beaamde dat. 
Het koningspaar brak de vakantie uiteindelijk af. Wel zei de premier onder de indruk te zijn 
geweest van de speech die koning Willem-Alexander vorig jaar tijdens dodenherdenking gaf 
op de Dam in Amsterdam. ‘Dat was echt regaal’ Volgens Rutte heeft de koning bij zo’n speech 
ook ‘alle ruimte om eigen accenten te leggen’. Bron: De Stentor, 13 februari 2021. 

 

‘Een virus? Laat me niet lachen. Ik zou wel dood willen, dus 
geef het me maar’ 

Voor mensen in hun laatste levensfase is corona levensbedreigend. En als ze niet doodziek 
worden, gaan ze er vaak mentaal aan onderdoor. Verslaggever Amy van den Berg (31) bezoekt, 
veilig ingepakt, haar oma, als zij het door een uitbraak in het tehuis niet meer ziet zitten. ‘Kun 
je mijn ogen zien, oma? Kijk eens naar mijn ogen. Dan zie je dat ik van je hou.’ 
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Daar sta ik dan. Ingepakt voor de deur van oma El. Ik ben eigenlijk aan niets meer te 
herkennen, laat staan door iemand die dement is. Dus ik hou mijn hart vast en zwaai de deur 
open. ‘Hallo?’ Verward buigt ze voorover in haar grijze fauteuil. ‘Wat moet je?’ Bron: De 
Stentor, 13 februari 2021.  

 

Achterhoekse zorgverleners betalen boete voor vrijwilliger uit 
Eefde die hen door de sneeuw reed 

Zijn achterlicht was kapot, en daarvoor kreeg Erik Haverkort een boete. Dat hij - midden in 
de nacht, door de sneeuw en geheel vrijwillig - zorgpersoneel van het Achterhoekse Sensire 
naar cliënten reed, en er bijna niemand op de weg was, deerde de agent niet. Maar de 
medewerkers wel: met een kleine crowdfundactie werd de 140 euro opgehaald. ‘We hebben er 
vooral om gelachen.’ 

Het is rond 1 uur ‘s nachts, als Erik Haverkort uit Eefde in zijn achteruitkijkspiegel kijkt en 
de woorden ‘Stop. Politie’ ziet oplichten. ‘Avondklok’, dacht ik gelijk. Nietsvermoedend zet hij 
de 4x4 iets verderop de besneeuwde A12 aan de kant. ‘ie papieren had ik netjes voor elkaar.’  

Maar daar blijkt het de agent deze maandagnacht niet om te doen. Haverkort rijdt, in een 
geleende auto, met een kapot achterlicht. Ook is zijn kenteken door de vele sneeuw niet 
zichtbaar. ‘Alles zat natuurlijk onder.’ Voor dat laatste krijgt hij een waarschuwing, voor dat 
eerste niet. Het komt hem op een boete van 140 euro te staan. Tot verbazing van de 
verpleegkundige naast hem.  

Haverkort was namelijk niet voor niets op weg; hij had zich als vrijwilliger aangeboden, om 
medewerkers van de Achterhoekse zorgorganisatie Sensire veilig door de sneeuw naar 
cliënten te brengen. Want hoe slecht begaanbaar de wegen begin deze week ook waren 
(helemaal voor de kleine lease-autootjes), thuisblijven was voor zorgpersoneel geen optie. 
Dankzij de spontane hulp van mensen met trekkers, pick-ups en 4x4’s, kwamen ze toch aan.  
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De auto die Erik Haverkort leende, om zorgpersoneel naar cliënten te brengen. © Erik 
Haverkort 
 
Dat haar chauffeur bekeurd werd voor een kapot achterlicht - terwijl er ook nog eens bijna 
niemand op de weg was, voelde voor de zorgverleenster oneerlijk. Ze probeerde het nog met 
een goed woordje bij de agent, maar zonder resultaat. De discussie gingen ze overigens niet 
aan, vertelt Haverkort. ‘Je kan 100.000 keer vrijwilliger zijn, ik was in overtreding. Hij had 
natuurlijk gelijk.’ 

Wel appte de verpleegkundige het voorval snel door aan collega’s, met het idee om gezamenlijk 
het bedrag van de boete bij elkaar te leggen. In een mum van tijd werd dat geregeld; de boete 
is nog niet eens binnen. Haverkort kan er wel om lachen. ‘We hebben er uiteindelijk meer lol 
om gehad dan het geld kostte.’ 

Sensire-woordvoerder Arend Pleysier noemt het ‘zuur’ dat iemand die zich midden in de nacht 
vrijwillig inspande voor de goede zaak, voor zoiets op de bon geslingerd werd. ‘Aan de andere 
kant; hij reed met een kapot achterlicht, dat mag niet.’ 

Hij roemt de reactie van het zorgpersoneel. ‘Ze hadden het niet uit eigen zak hoeven betalen’, 
geeft hij aan. Sensire was best bereid geweest de boete voor haar rekening te nemen, als dank 
voor de hulp. ‘Maar het was al heel snel opgepakt.’ Het toont volgens hem ‘de grote mate van 
zelfstandigheid van het team’. ‘at het vanuit de mensen zelf kwam, is juist ook heel mooi.’ 
Bron: De Stentor, 13 februari 2021.   
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Daar gaat ie, daar gaat ie, potverdomme’’, roept een man in het Fries. ,,Ai, ai, ai’', klinkt het 
even later als de bestuurder kort in beeld verschijnt. 

 

Boete voor carnavalsgangers 

Mensen die met carnaval in groepjes de straat op gaan, worden beboet. Ze overtreden 
daarmee het samenscholingsverbod. Op deze overtreding wordt streng gehandhaafd. Dat zei 
burgemeester Jos Hessels van de Limburgse gemeente Echt-Susteren, tevens voorzitter van 
de Bond van Carnavalsverenigingen in Limburg, vandaag. Hessels heeft als burgemeester 
geregeld overleg met de Veiligheidsregio en weet dat straatfeesten niet gedoogd zullen worden. 

‘Veel mensen denken dat ze met een groepje de straat op mogen zolang ze maar 1,5 meter 
afstand houden’, legt Hessels uit. ‘Dat er ook een samenscholingsverbod bestaat, is veel 
minder bekend. Alleen afstand houden is niet genoeg. Groepen groter dan twee mensen mag 
gewoon niet, daarop wordt gehandhaafd.’ 

Hessels verwacht overigens niet dat veel mensen tijdens carnaval de straat opgaan, 
bijvoorbeeld als 'zaate hermenie' om samen muziek te maken. ‘Corona heeft hier hard 
toegeslagen, in de Peel, maar ook in Zuid-Limburg. Zoveel mensen zijn geconfronteerd met 
zware ziekten en overlijdens. Iedereen weet dat je hiermee geen grappen moet maken.’ Bron: 
AD, 11 februari 2021. 

Het verdriet van Limburg: ‘Samen toeleven naar carnaval, dat 
mis ik nog het meest. Maar het komt terug, dan halen we het 
in’ 

De behoefte samen arm in arm het leven te vieren en de tegenslagen te relativeren met grappen 
en grollen, is door de pandemie groter dan ooit. Dat ‘het allerbelangrijkste van alle 
onbelangrijke dingen’ niet door kan gaan, raakt de Limburger in het rood-geel-groene hart. 
Zes carnavalsvierders vertellen over de betekenis van vastelaovend in hun leven en wat ze 
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missen, juist nu er zoveel behoefte aan verbroedering is. Bron: De Limburger, 13 februari 
2021. 

 

Volop carnaval op Piusplein in Tilburg 

 

De politie heeft zaterdagmiddag opgetreden in de Tilburgse binnenstad. Aan het Piusplein 
waren volgens een perswoordvoerder ‘twee- à driehonderd mensen aan het hossen op muziek'. 
Leander Willemstein, eigenaar van café De Vos en de Craen, spreekt dat tegen: ‘Dat slaat echt 
als een lul op een drumstel, om het in carnavalstaal te verwoorden.’ Aan het einde van de 
middag was het er rustig. 

Kroegeigenaren zouden alcoholhoudende drankjes verkopen en het feestende volk zou de 
anderhalvemeterregel niet in acht nemen. Dat meldt de woordvoerder van de politie, die niet 
kan zeggen of er bekeuringen zijn uitgedeeld. De politie zou de toegestroomde mensen 
vriendelijk gevraagd hebben de plaats van bestemming te verlaten. Bron: AD, 13 februari 
2021.   
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Geen Boètezitting of Sjtatiefestatie, maar het carnavalsgevoel 
kruipt toch waar het niet gaan kan 

 

Geen carnaval in 2021, maar dat betekent niet dat het carnavalsgevoel er niet is. Enkelen 
verkleden zich dezer dagen ondanks alles, maar er zijn er genoeg die ook in stilte lijden. Bron: 
De Limburger, 13 februari 2021. 

 

Officieel is het nog geen echte carnavalsdag, maar her en der in Limburg zijn zaterdag al de 
eerste vierders gesignaleerd die een duidelijke boodschap hebben. 
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Op het Vrijthof in Maastricht hebben zich zondagmiddag volgens de politie zo'n 250 mensen 
verzameld om carnaval te vieren. De sfeer is gezellig en vreedzaam. De politie heeft de mensen 
gevraagd om weg te gaan, maar daaraan werd in eerste instantie geen gehoor gegeven, aldus 
een woordvoerster. 
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Als de mensen ook aan een tweede verzoek van de handhavers niet voldoen, worden er boetes 
uitgeschreven. Ook op het Pancratiusplein in Heerlen verzamelden zich zondagmiddag enkele 
tientallen mensen om de eerste carnavalsdag te vieren. Ook daar was de sfeer gezellig, en werd 
onder meer het Limburgs Volkslied onder een stralende middagzon gezongen. Bron: De 
Gelderlander, 14 februari 2021. 

 
Een alternatieve carnavalsoptocht in het Overijsselse Geesteren is zondag gestaakt, nadat de 
burgemeester een noodbevel uitvaardigde. Dat meldt de gemeente Tubbergen, waar 
Geesteren onder valt, in een verklaring op de eigen website. Aan de optocht van de 
jeugdcarnavalsvereniging de Kroegtijgers deden zo'n veertig auto's mee, waarvan enkele 
voorzien van aanhangwagens met muziek. De gemeente en politie zijn in beraad over verdere 
stappen tegen de vereniging. 

De gemeente nam naar eigen zeggen zaterdagavond contact op met de voorzitter van de 
Geesterense jeugdvereniging, na een oproep van de Kroegtijgers voor een alternatieve optocht. 
In dat gesprek zou de voorzitter 'nadrukkelijk' zijn gewaarschuwd de optocht niet door te laten 
gaan. Toen zondagochtend toch zo'n veertig auto's de straat opgingen, vaardigde de 
burgemeester het noodbevel uit. De optocht is daarna volgens de gemeente gestaakt. 

De burgemeester zegt het ontzettend jammer te vinden dat dit nodig is. ‘We begrijpen dat het 
heel jammer is dat carnaval niet door kan gaan. Daarom hebben we veel waardering voor de 
verenigingen die moeite hebben gedaan voor het organiseren van online carnavalsgala's. We 
vinden het ontzettend jammer dat de jeugd, die eigenlijk het meest digitaal vaardig is, hier 
niet op heeft aangehaakt en ondanks een flinke waarschuwing toch een optocht heeft 
gehouden’, zegt burgemeester van Tubbergen Wilmien Haverkamp-Wenker.   
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Massaal heeft Nederland zaterdag genoten van de ijspret. In het hele land bonden jong en 
oud, ervaren en beginner, de schaatsen onder. Op populaire plekken was het ’s middags veel 
te druk, vooral langs het ijs bij de opstapplaatsen. Op plassen en vaarten ging het meestal wel 
goed. ‘Corona of niet, dit laten we ons niet ontnemen’, was overal te horen. Bron: De Telegraaf, 
14 februari 2021.  
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Lange file door grenscontroles in Maasmechelen: reizen 
ontraden 

 

De Belgische wegpolitie controleert overal in het land de grensovergangen. Dat startte vrijdag 
en zorgde onder meer in Maasmechelen voor files. Het gaat om controles op niet-essentiële 
reizen. Bron: De Limburger, 12 februari 2021. 
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Na aanvankelijk gesloten te zijn vanwege het weeralarm zijn, of gaan, veel teststraten en 
vaccinatielocaties vandaag weer open. Op sommige plekken blijven ze echter gesloten. Mensen 
die een afspraak hadden, moeten een nieuwe maken.  In de regio Rotterdam-Rijnmond staan 
zo'n duizend vacatures open voor mensen die kunnen prikken. Voor de vaccinatielocaties in 
de regio allemaal open kunnen, moeten die eerst vervuld worden. Bron: AD, 15 februari 2021.  
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WHO: ‘Dat corona misschien toch uit laboratorium in Wuhan 
kwam, blijft een optie’ 

‘Alle opties blijven open en zullen nader worden onderzocht’. Met deze toezegging is de baas 
van de Wereldgezondheidsorganisatie, Tedros Adhanom Ghebreyesus, op een persbriefing 
vrijdagavond enigszins teruggekomen op een eerdere, omstreden, uitspraak van de leider van 
de WHO-onderzoeksmissie naar China. Deze deed onderzoek naar de oorsprong van de 
coronapandemie die de wereld teistert. 

Het hoofd van die missie, Peter Ben Embarek, had dinsdag in Wuhan verklaard dat de WHO-
onderzoekers geen verder onderzoek aanbeveelden naar de - mede door Donald Trump 
aangezette - stelling dat de coronapandemie mogelijk veroorzaakt zou kunnen zijn door een 
uit de hand gelopen incident in een laboratorium in Wuhan. Dit is ‘uiterst onwaarschijnlijk’, 
zei Embarek dinsdag, met instemming van de Chinese gastheren. 

Maar nu de WHO-onderzoekers weer thuis zijn, benadrukt directeur-generaal Tedros dat wel 
degelijk álle hypothesen naar de oorsprong van de ramp zouden worden uitgepluisd. Hij 
beveelt dus ook verder onderzoek aan naar de vraag of het Sars-CoV-2 coronavirus niet tóch 
ontsnapt zou kunnen zijn uit een laboratorium in de Chinese stad Wuhan. ‘Er zijn vragen 
gerezen of sommige hypothesen zijn verworpen. Na met enkele leden van het team gesproken 
te hebben, zou ik willen bevestigen dat alle hypotheses blijven bestaan en verdere analyse en 
studies vereisen’, aldus Tedros. 

Er zijn twee laboratoria in Wuhan die coronavirussen onderzoeken. De ziekteverwekker is 
afkomstig van vleermuizen die in grotten in Zuid-China leven. 

Ondertussen komen meer details naar buiten over het moeilijke werk van de internationale 
groep van experts in Wuhan. De onderzoekers - onder wie ook de Nederlandse viroloog Marion 
Koopmans - moesten laveren tussen wetenschap en politiek. De Amerikaanse krant The New 
York Times hoorde van verschillende deelnemers, dat er tijdens het WHO-onderzoek 
spanningen waren geweest tussen de buitenlandse en Chinese wetenschappers. Dat zou een 
keer hebben geleid tot luidruchtig geruzie. 
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Inmiddels wordt ook duidelijk dat China de buitenlandse experts lang niet alle gevraagde 
gegevens hebben verstrekt. De vanaf het begin van de crisis weinig transparante Chinezen 
autoriteiten doen vooral nog steeds moeilijk over de gegevens van de eerste bekende Covid-
19-patiënten vanaf begin december 2019, en 92 eerdere gevallen uit november en oktober 
2019 met vergelijkbare symptomen. De Australische microbioloog Dominic Dwyer 
vertelde The New York Times dat de Chinezen tekort waren geschoten in het verstrekken van 
data. De krant meldde ook dat de Chinese wetenschappers hun collega’s van de WHO-
delegatie erop hadden aangedrongen om de officiële lezing van de regering in Peking over te 
nemen dat het virus mogelijk vanuit het buitenland in China was geïntroduceerd.  

WHO-directeur-generaal Tedros bevestigde in zijn briefing dat de expertgroep in Wuhan had 
gewerkt ‘onder zeer moeilijke omstandigheden’. Een tussentijds rapport van de missie wordt 
mogelijk al volgende week gepubliceerd, en een eindrapport een paar weken later. Bron: AD, 
13 februari 2021. 

 

 
Politiemacht beëindigt coronafeest op woonwagenkamp in 
Nijmegen  
 

Een politiemacht heeft zaterdagavond een einde gemaakt aan een feest op woonwagenkamp 
Teersdijk in Nijmegen. De agenten hebben aanhoudingen verricht en boetes uitgeschreven 
voor het overtreden van de avondklok, meldt de Gelderlander.  
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@ persbureau Heitink 

De politie rukte rond 22.30 uur in twaalf politiebusjes uit naar de Teersdijk. Met schilden en 
wapenstok betraden ze het woonwagenkamp. Ook waren er hondengeleiders aanwezig bij de 
actie.  

Buiten op het kamp was een feest aan de gang rond een vreugdevuur. Toen de feestvierders 
de agenten zagen, renden er veel weg. Aan de achterblijvers schreven agenten boetes uit en 
drie van hen zijn opgepakt. De brandweer heeft daarna het vuur geblust. 

Door het optreden van de politie waren de meeste aanwezigen naar binnen gegaan. Maar 
nadat de agenten waren vertrokken, kwamen zo’n vijftien tot twintig man rond 23.45 uur weer 
naar buiten. Zij staken opnieuw een vreugdevuur aan. Bron: De Telegraaf, 14 februari 2021. 
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Ruim duizend mensen in nachtclub te Servië 

De Servische autoriteiten hebben zaterdag ruim duizend personen ontdekt in een 
nachtclub in het centrum van Belgrado. Daarmee is er sprake van een massale schending van 
de coronaregels in het Balkanland. 

Drie personen worden ervan verdacht het feest te hebben georganiseerd. Zij zijn voor 48 uur 
vastgezet, meldt het Servische ministerie van Binnenlandse Zaken in een persbericht. Hen 
hangt een hoge boete en eventueel een gevangenisstraf van drie jaar boven het hoofd. 

Cafés en restaurants moeten in Servië om 20.00 uur sluiten. In de voormalige Joegoslavische 
deelrepubliek met zo'n 7 miljoen inwoners zijn volgens de gegevens van de Johns Hopkins 
Universiteit tot dusver bijna 420.000 coronabesmettingen vastgesteld. Minstens 4214 
personen overleden er aan de gevolgen van Covid-19. Bron: De Gelderlander, 14 februari 
2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven is sprake geweest van een corona-uitbraak. Op de 
afdeling cardiothoracale chirurgie zijn 13 patiënten en 17 medewerkers besmet geraakt met 
de Britse variant van het virus, meldt het ziekenhuis. Bron: De Limburger, 14 februari 2021.  

In het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven zijn vijf patiënten die de Britse variant van het 
coronavirus hadden opgelopen overleden. Dat gebeurde op de afdeling hartchirurgie. Door 
een uitbraak van het virus op de afdeling raakten dertien patiënten besmet. 

Volgens het ziekenhuis speelde de besmetting met het coronavirus in twee gevallen mogelijk 
mee bij het overlijden van een patiënt. Bij drie anderen speelde Covid-19 geen rol, vermoedt 
het ziekenhuis. Toch worden alle vijf gevallen nader onderzocht. 

‘We onderzoeken hoe het coronavirus het ziekteverloop bij de vijf overleden patiënten 
heeft beïnvloed’, zegt ziekenhuisdirecteur Nardo van der Meer. Bron: Tubantia, 15 februari 
2021.  



105 

 

 

 

Minister boos: verpleeghuizen stuurden al het personeel 
uitnodiging coronaprik, inclusief kok 

Álle medewerkers binnen de verpleeghuismuren van zeker negen zorgorganisaties in de 
Rotterdamse regio hebben een uitnodiging voor een vaccinatie gekregen. Brancheorganisatie 
Conforte bevestigt het nieuws hierover van RTL Nieuws. Dit zou in strijd zijn met de landelijke 
regels. Van de Argos Zorggroep in Schiedam zouden ook thuiswerkers zijn gevaccineerd. Bron: 
AD, 14 februari 2021.    
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Zeker negen grote zorgorganisaties in Zuid-Holland hebben vorige maand tegen de afspraken 
in alle verpleeghuismedewerkers uitgenodigd voor een vaccinatie. Alleen zorgverleners die 
direct in contact komen met bewoners mogen met voorrang worden gevaccineerd. Een van de 
organisaties, Argos Zorggroep, vaccineerde echter zelfs thuiswerkers die geen zorgtaken 
hebben, meldt RTL Nieuws na onderzoek. 

Ook alle acht andere grote zorgorganisaties die zijn aangesloten bij het 
samenwerkingsverband Conforte in Zuid-Holland hebben ruimer gevaccineerd dan de 
bedoeling is. ,,Alle medewerkers die werken in de verpleeghuizen hebben een uitnodiging 
gehad. Niet alleen zorgmedewerkers die direct in contact staan, maar ook medewerkers die 
indirect in contact staan met bewoners’ , zegt een woordvoerster. Volgens Conforte gaat het 
dan bijvoorbeeld om receptionisten en koks. ,,Die komen indirect toch ook in contact met 
bewoners. Zij staan namelijk in contact met medewerkers die weer direct in contact staan met 
de bewoners.’  

Minister Hugo de Jonge keurt de ruimhartige toekenning van vaccinaties af. ,,Het is niet de 
tijd om de toffe peer uit te hangen en te denken: ik nodig mijn hele personeelsbestand uit. Elk 
vaccin dat wordt toegediend bij iemand die het niet hard nodig heeft, gaat ten koste van 
iemand die het veel harder nodig heeft. Dan dring je gewoon voor.’ Bron: De Gelderlander, 14 
februari 2021.  

 

Update aantal opnames 

Het totaal aantal opgenomen Covid-patiënten in de Nederlandse ziekenhuizen bedraagt 
nu 1859, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding. Dat is 4 minder dan 
een dag eerder. Daarvan liggen er 530 op de ic, een daling van 8 patiënten en 1329 in de 
kliniek, 4 patiënten meer dan gisteren. 

Het LCPS meldt dat er vandaag 154 nieuwe COVID-patiënten zijn opgenomen in de 
Nederlandse ziekenhuizen, 60 minder dan de vorige dag. Hiervan zijn er 19 opgenomen op de 
ic, 13 minder dan gisteren en 135 in de kliniek, 47 minder dan gisteren.  
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De totale ic-bezetting is met 60 gedaald naar 1000 bedden. Op de ic liggen nu 530 Covid-
patiënten, 8 minder dan gisteren en 470 non-Covid-patiënten, 52 minder dan gisteren. 
De Covid-bezetting op de ic volgt een licht dalende trend.  

Het RIVM meldt vandaag 3497 nieuwe coronameldingen over het afgelopen etmaal, er zijn 23 
nieuwe sterfgevallen. Dat is iets boven het gemiddelde over de afgelopen zeven dagen van 
3390 per dag. Door het slechte weer en het sluiten van teststraten werden de cijfers begin 
deze week wel sterk beïnvloed. 

Tussen zaterdagochtend en zondagochtend zijn 3497 nieuwe coronagevallen geregistreerd. 
Dat is iets boven het gemiddelde over de afgelopen zeven dagen van 3390 per dag. Het aantal 
coronapatiënten op de intensive care blijft ook langzaam dalen. Bron: De Gelderlander, 14 
februari 2021.  

 

Vijftien miljoen mensen gevaccineerd in de UK 

De Britten denderen hard door met hun vaccinaties. Inmiddels hebben 15 miljoen Britten een 
eerste prik tegen corona gekregen, een kwart van de bevolking. ,,Het vaccinatieprogramma 
gaat met een ongekende snelheid verder’ , aldus minister van Volksgezondheid Matt Hancock. 

Van de 15 miljoen gevaccineerden hebben er ruim een half miljoen ook al een tweede dosis 
gekregen. Zij gelden nu als optimaal beschermd tegen het bij velen gevreesde virus. Aan de 
beurt kwamen inmiddels 70-plussers, belangrijk zorgpersoneel, personeel en bewoners van 
tehuizen en de kwetsbaarste patiënten. Vanaf maandag worden mensen tussen de 65 en 69 
jaar ingeënt en bepaalde groepen 'kwetsbare' mensen. Bron: De Gelderlander, 14 februari 
2021. 
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Strengere lockdown in vier regio’s in Italië  

In vier regio's in Italië geldt vanaf zondag een strengere lockdown vanwege de snel oplopende 
coronabesmettingscijfers. Het gaat om de regio's Toscane, Ligurië, Abruzzen en Trentino-
Zuid-Tirol. 

Het Italiaanse ministerie van Volksgezondheid heeft die vier regio's tot 'oranje zones' 
bestempeld. Dat houdt in dat cafés en restaurants moeten sluiten en dat inwoners het gebied 
rond hun woning niet uit mogen, behalve in noodgevallen. De verscherpte maatregelen gelden 
in elk geval voor de komende vijftien dagen, aldus het ministerie. 

In de meeste Italiaanse regio's geldt momenteel code geel, wat inhoudt dat de meeste 
beperkende maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus er zijn versoepeld. In het 
hele land is echter nog een avondklok van kracht, die om 22.00 uur ingaat. 

Sinds het coronavirus in Italië de kop opstak zijn ruim 2,7 miljoen besmettingen vastgesteld, 
blijkt uit de gegevens van de Johns Hopkins Universiteit. Er overleden zeker 93.356 personen 
aan de gevolgen van Covid-19. Toen Italië begin vorig jaar als eerste Europese land hard werd 
getroffen door het coronavirus, raakte de zorg er met name in het noorden snel overbelast. In 
de afgelopen 24 uur zijn er ongeveer 13.500 nieuwe gevallen ontdekt. Bron: De Gelderlander, 
14 februari 2021. 
 
 

De economie van Brazilië gekrompen 
 
De economie van Brazilië, de grootste van Zuid-Amerika, is vorig jaar met ruim 4 procent 
gekrompen door de coronacrisis. Dat meldde de Braziliaanse centrale bank in een voorlopige 
raming. 
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Brazilië behoort tot de landen die het zwaarst zijn getroffen door de virusuitbraak, met 
inmiddels 9,8 miljoen vastgestelde besmettingen en bijna 240.000 doden. Om de 
economische schade door de coronacrisis en de lockdowns te verzachten heeft de Braziliaanse 
centrale bank de rente verlaagd, terwijl de overheid met grote steunpakketten kwam. 
 
De Wereldbank denkt dat de economie van Brazilië dit jaar met 3 procent kan groeien. Het 
land is nu bezig met een grootscheepse vaccinatiecampagne. Bron: De Gelderlander, 14 
februari 2021. 
 
 

 

Tweede vaccinatie Israël 

Meer dan een kwart van de ongeveer 9,3 miljoen Israëliërs heeft al een tweede 
inentingsprik tegen het coronavirus gekregen. In totaal hebben al 3,8 miljoen Israëliërs 
minimaal één vaccinatie gehad, van wie 2,5 miljoen al de tweede dosis hebben gekregen die 
nodig is voor voldoende bescherming tegen het longvirus. 

Het behalen van de mijlpaal werd zondag op Twitter bekendgemaakt door minister van 
Volksgezondheid Yuli Edelstein. Op vrijdag en zondag werden er in Israël nog eens 133.000 
personen gevaccineerd. 

In zijn bericht riep Edelstein meer Israëliërs op zich te laten inenten. Op die manier kan 
iedereen weer naar de sportschool en naar culturele evenementen gaan, schreef hij. 

Israël, dat wereldwijd een van de koplopers is in het vaccineren tegen het coronavirus, begon 
op 19 december met de inentingscampagne. Na een succesvolle start, loopt het dagelijkse 
aantal vaccinaties inmiddels terug. Vooral jongeren zouden huiverig zijn. 

Een week geleden is Israël begonnen met het stapsgewijs versoepelen van de 
lockdownmaatregelen die enkele weken van kracht zijn geweest. Het aantal nieuwe 
besmettingen per dag neemt er weer geleidelijk af, wat volgens deskundigen ook een gevolg is 
van de vaccinatiecampagne. Bron: De Gelderlander, 14 februari 2021. 
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Coronabeperkingen UK opheffen 

Een groep van lockdown-sceptische parlementsleden heeft de Britse premier Boris Johnson 
laten weten dat de coronabeperkingen in het land eind april volledig moeten zijn opgeheven, 
meldt Sky News. Volgens de Britse nieuwszender heeft de covidherstelgroep CRG aan Johnson 
geschreven dat er 'geen rechtvaardiging' zal zijn om de beperkingen voort te zetten zodra alle 
50-plussers zijn ingeënt. 

Van meer dan zestig parlementsleden uit Johnsons eigen conservatieve partij wordt 
aangenomen dat ze de brief hebben gesteund. Daarin wordt gesteld dat de premier zich moet 
houden aan een tijdschema voor het beëindigen van de lockdown, aldus Sky. De CRG 
beschreef de heropening van de Engelse scholen op 8 maart als een 'nationale prioriteit', en 
zei dat kroegen en restaurants tegen Pasen op een coronaveilige manier moeten kunnen 
openen.  

‘Covid is een ernstige ziekte en we moeten die onder controle houden. Net als corona 
veroorzaken lockdowns en beperkingen echter enorme sociale en gezondheidsschade en 
hebben ze een enorme impact op het levensonderhoud van mensen’, schrijft de groep. ‘Het 
vaccin geeft ons immuniteit tegen Covid, maar het moet ons ook permanente immuniteit geven 
tegen Covid-gerelateerde lockdowns en beperkingen.’ Bron: De Gelderlander 14 februari 2021. 

Driedaagse lockdown in Auckland, Nieuw Zeeland  

De Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern heeft zondag een driedaagse 
lockdown aangekondigd in Auckland, de grootste stad in het land, nadat er drie nieuwe lokale 
coronagevallen zijn gemeld. De maatregelen houden in dat iedereen thuis moet blijven en 
inwoners alleen op pad mogen gaan voor essentiële boodschappen en essentieel werk. 

Nieuw-Zeeland kende tot de recente besmettingen al maanden geen lokale virusgevallen en 
werd gezien als een van de landen die het longvirus zeer succesvol wist te bestrijden met zeer 
strenge maatregelen. Door haar internationale grenzen vroegtijdig te sluiten, heeft de 
eilandstaat het virus in het vroege stadium van de pandemie vrijwel uitgeroeid. Bron: De 
Gelderlander 14 februari 2021.  

Het gaat om drie leden van een gezin: een stel en hun dochter. De maatregelen, die zondag 
werden afgekondigd door premier Jacinda Ardern, houden in dat iedereen thuis moet blijven 
en inwoners alleen op pad mogen gaan voor essentiële boodschappen en essentieel werk. De 
lockdown treft de hele stad, met zo’n 1,7 miljoen inwoners. Het was zes maanden geleden dat 
de laatste lockdown werd afgekondigd in Nieuw-Zeeland.  

Nieuw-Zeeland kende tot de recente besmettingen al maanden geen lokale virusgevallen en 
werd gezien als een van de landen die het longvirus zeer succesvol wist te bestrijden met zeer 
strenge maatregelen. Door haar internationale grenzen vroegtijdig te sluiten, heeft de 
eilandstaat het virus in het vroege stadium van de pandemie vrijwel uitgeroeid. 

Maandag werd bekendgemaakt dat buiten de drie bekende gevallen, nog geen andere 
besmettingen zijn geconstateerd. Daarmee groeit de hoop dat de maatregelen van korte duur 
zijn. Bron: De Telegraaf, 15 februari 2021.  

Coronabesmettingen in België daalt 

Het gemiddelde aantal nieuwe coronabesmettingen in België daalde de afgelopen week met 17 
procent. Tussen 4 en 10 februari werden elke dag gemiddeld 1.949,9 nieuwe besmettingen 
geregistreerd. Het is de tiende dag op rij dat dit cijfer daalt. 
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Officieel ligt de drempel op 800 besmettingen per dag om te kunnen versoepelen, maar dat 
getal zou eventueel losgelaten kunnen worden zodra de vaccinaties goed op gang zijn 
gekomen. In totaal raakten nu al 737.115 mensen besmet met het coronavirus. Bron: De 
Gelderlander, 2021. 

 

Ademtesten tijdelijk niet meer gebruikt 

Ademtesten om corona te detecteren worden tijdelijk niet meer gebruikt op GGD-locaties in 
Amsterdam. Een woordvoerder van de GGD GHOR bevestigt dat. 

Er zijn verschillen opgetreden tussen uitslagen via ademtesten en via PCR-testen en dat moet 
nader worden onderzocht. Volgens RTL Nieuws worden coronablaastesten sinds 29 januari 
officieel gebruikt op twee testlocaties in Amsterdam: het Buikslotermeerplein en de RAI. Dat 
kon nadat het OMT een positief advies had gegeven over het gebruik van de ademtest. 

Een woordvoerder van de GGD Amsterdam zegt tegen RTL Nieuws dat afgelopen week is 
gebleken dat enkele personen na een negatieve ademtest kort daarop bij een PCR-test toch 
een positieve uitslag kregen. Dat zou komen doordat de ademtest verkeerd is 
afgenomen. Voorbereidingen voor de invoering van de blaastest in andere GGD-locaties in 
Amsterdam en Venray zouden zijn stilgelegd. 

Het is nog steeds de bedoeling dat de ademtest op een later moment landelijk wordt ingezet, 
zegt de woordvoerster van GGD GHOR. ‘Als we de test breed landelijk in willen zetten, willen 
we er zeker van zijn dat we deze test ook zorgvuldig kunnen implementeren.’ 

De ademtest is een alternatief voor de test waarbij je een wattenstaafje diep in je neus krijgt. 
Je moet in een apparaat blazen en krijgt direct een uitslag. De bedoeling van de sneltesten 
was dat bezoekers met een negatieve uitslag direct naar huis konden. Mensen met een 
positieve uitslag werden aanvullend getest. Bron: De Gelderlander, 14 februari 2021.   
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Ademtesten weer in gebruik 

De ademtest die helpt corona te detecteren wordt op korte termijn weer in gebruik genomen. 
Dat zegt de GGD Amsterdam. Afgelopen week waren deze testen tijdelijk stilgelegd in verband 
met onduidelijke testuitslagen. De GGD Amsterdam meldt nu dat uit onderzoek blijkt dat de 
ademtest zeer betrouwbaar is. 

‘Wel blijkt dat bij het registreren en verwerken van uitslagen de kans bestaat op verkeerde 
interpretaties. Uit het onderzoek blijkt ook dat de automatisering van het testproces nog 
aandacht vraagt, net zoals training van personeel. De analyse heeft zichtbaar gemaakt dat 
hier ruimte is voor verbetering’, aldus de GGD. Bron: De Stentor, 18 februari 2021.  

 

@ ANP 
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Avondklokboetes  

De politie heeft de afgelopen week 7383 avondklokboetes uitgedeeld. Iets meer dan een week 
eerder, toen het aantal op 6959 bekeuringen lag. De politie beëindigde bovendien 96 
illegale feesten verspreid over het land. 

Bovenop de bekeuringen voor het overtreden van de avondklok, beboette de politie ook nog 
eens 454 mensen vanwege groepsvorming. 345 personen kregen een waarschuwing omdat ze 
zich niet aan de coronamaatregelen hielden. Bron: AD, 15 februari 2021. 
 

Te laat met maatregelen 
 
Critici zeggen dat de Britse overheid veel te laat is met de quarantainemaatregel, omdat de 
Zuid-Afrikaanse coronavariant al rondgaat in het land, maar toch geldt vanaf vandaag de 
verplichting om bij terugkeer in het Verenigd Koninkrijk in quarantaine te gaan. Mogelijk gaat 
de maatregel gelden voor iedereen die het land binnenkomt.  
Wie terugreist uit een van 33 zogenoemde hoog-risicolanden moet op eigen kosten tien 
dagen intrek nemen in een hotel. In Schotland geldt de maatregelen voor iedereen ongeacht 
het land van herkomst. De kosten bedragen 1750 Britse ponden, zo'n 2000 euro. De overheid 
denkt met de verplichte isolatie de virusmutaties buiten de deur te houden en gaat druk 
verder met inenten. 
 
Gisteren haalden de Britten het gestelde doel om 15 miljoen kwetsbaren, inclusief 
zorgmedewerkers en mensen boven de zeventig, een eerste vaccinatie te geven. Het 
vaccinatieprogramma wordt nu uitgebreid naar Britten boven de 65 en hen met 
gezondheidsklachten. De gezondheidsautoriteiten maken zich zorgen over de effectiviteit van 
de vaccins tegen nieuwe varianten van het coronavirus. 
 
 

Regels breken: vier weken cel duizend euro boete 

Een Brit die in Singapore de quarantaineregels brak, door zijn hotelkamer te verlaten en in 
één geval op bezoek te gaan bij zijn verloofde in een andere kamer, heeft vandaag schuld 
bekend. Skea Nigel deed dat tijdens zijn verplichte isolatie in september drie keer, waarvan 
hij er twee heeft toegegeven. 
 
Bij zijn 'ontsnapping' maakte hij misbruik van een brandtrap en droeg hij bovendien geen 
mondkapje. Hij bleef negen uur lang bij zijn Singaporese verloofde voor hij terugkeerde naar 
zijn eigen kamer. De vrouw heeft opgebiecht haar geliefde te hebben geholpen bij de uitbraak. 
 
Het stel dat inmiddels getrouwd is, staat op 26 februari terecht en riskeert een celstraf van 
zes jaar en een boete van 10.000 Singaporese dollars - ruim 6000 euro - voor elke keer dat de 
man zijn kamer ontvluchtte. De eis van de openbaar aanklager is echter beduidend 
minder: vier weken cel en een boete van 1000 dollar. Bron: AD, 15 februari 2021. 
 

Lange files aan de Tsjechisch-Duitse grens 

Aan de Tsjechisch-Duitse grens staan lange files als gevolg van de Duitse coronamaatregelen. 
De Bondsrepubliek sloot gisteren de grenzen met Tsjechië en de Oostenrijkse regio Tirol 
als maatregel tegen de verspreiding van het coronavirus.  

Op de snelweg van Praag naar Dresden en die van Praag naar Neurenberg 
staan kilometerslange rijen van vrachtauto's die worden gecontroleerd door Duitse 
grenswachters. Vrachtverkeer wordt nog wel toegelaten. 
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Verder mogen alleen zij die in Duitsland wonen en een negatieve coronatest kunnen tonen het 
land in. De drukte aan de grens komt mede omdat veel Duitse ondernemingen 
met basisproducten werken die in Tsjechië worden gemaakt. Bron: AD, 15 februari 2021. 

 

© AP — Grote drukte bij de Duitse grens vanuit Oostenrijk en Tsjechië 

Minister buitenlandse zaken Peru neemt ontslag 

De Peruaanse minister van Buitenlandse Zaken, Elizabeth Astete, heeft haar ontslag 
ingediend omdat ze voor haar beurt het coronavaccin van het Chinese Sinopharm heeft 
gekregen. Astete kreeg het middel aangeboden door de Cayetano Heredia Universiteit, waar 
het vaccin werd getest. 

Ze erkent dat ze 'ja' tegen de inenting zei en heeft er nu spijt van. ,,Ik weet dat ik een ernstige 
fout heb gemaakt en daarom heb ik besloten de tweede dosis aan me voorbij te laten gaan’ , 
schreef de politica op Twitter. Astete is de tweede Peruaanse minister die het veld ruimt. 
 
Eerder stapte ook Volksgezondheidsminister Pilar Mazzetti op, nadat bericht dat oud-
president Martin Vizcarra eveneens voortijdig een prik liet zetten. Die laatste zegt niet te zijn 
voorgedrongen, maar mee te hebben gedaan aan het testprogramma. De universiteit ontkent 
dat. 
 
In Peru, dat 33 miljoen inwoners telt, zijn zeker 43.000 coronapatiënten overleden. Het land 
ontving deze maand 300.000 doses van het coronavaccin van Sinopharm en begon inmiddels 
een vaccinatiecampagne. Zorgpersoneel in hoofdstad Lima komt daarbij als eerst aan de 
beurt. Bron: AD, 15 februari 2021. 

In Zimbabwe komt het Chinese vaccin Sinopharm aan  

In Zimbabwe zijn vandaag de eerste 200.000 doses van het Chinese Sinopharm-
vaccin gearriveerd. Zimbabwe is, na Egypte en Equatoriaal-Guinea, een van de eerste 
Afrikaanse landen die over het middel kunnen beschikken. De eerste lading is een gift van 
China, maar de regering van president Emmerson Mnanagagwa heeft 
nog 600.000 aanvullende doses besteld die begin komende maand worden verwacht. 
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Vicepresident Chiwenga wachtte de vaccins op het vliegveld van Harare op. ,,Het is ons niet 
ontgaan dat China in tijden van nood snel reageert'', sprak hij. ,,Opnieuw een bewijs van 
onze lange band van vriendschap en solidariteit.’  Zimbabwe is een van de eerste 58 landen 
die het Sinopharm-vaccin gedoneerd krijgen. De Chinese ambassadeur in Zimbabwe, Guo 
Shaochun, liet in reactie weten: 

‘Zimbabwe is onze broeder, dus de bevoorrading met vaccins is geen probleem.' De vaccins 
uit China vormen maar een fractie van de hoeveelheid die het Afrikaanse land nodig heeft om 
zijn inwoners te kunnen vaccineren. Om groepsimmuniteit te bereiken is het plan van de 
Zimbabwaanse overheid om tien miljoen mensen in te enten. Dat is ongeveer 60 procent van 
de totale bevolking. Bron: AD, 15 februari 2021. 

Pfizer vaccin komt aan in Australië  

'The Eagle has landed', jubelde de Australische gezondheidsminister Greg Hunt toen in 
Sydney vandaag het eerste vliegtuig met coronavaccins landde. Australië heeft 142.000 
doses van het Pfizer-vaccin ontvangen en wil op 22 februari beginnen met inenten. 
 
Ook in Nieuw-Zeeland was reden tot vreugde. Premier Jacinda Ardern maakte bekend dat 
de eerste 60.000 doses van hetzelfde vaccin zijn gearriveerd. Daar wordt komend weekend 
begonnen met het vaccineren van mensen die werken aan de grens. 

‘Dit wordt de grootste vaccinatiecampagne in de geschiedenis van ons land’, voorspelde 
Ardern. ‘We hebben genoeg vaccins gekocht voor alle Nieuw-Zeelanders en die worden gratis 
verstrekt. Bron: AD, 15 februari 2021. 

Besmettingen Duitsland boven vijfenzestigduizend 

Het Duitse Robert Koch-instituut meldt 4426 nieuw vastgestelde besmettingen over de 
afgelopen 24 uur. In totaal zijn nu ruim 2,3 miljoen Duitsers positief getest op het 
coronavirus. Sinds gisteren overleden nog eens 116 mensen in Duitsland aan de gevolgen van 
Covid-19. Het totale dodental in het land komt daarmee boven de 65.000. Bron: AD, 15 
februari 2021. 

Bomen planten uitgesteld  

De stichting achter de Nationale Boomfeestdag ziet zich door corona voor de derde 
keer genoodzaakt het evenement te verplaatsen. Het plan is nu om het plantfeest niet op 17 
maart maar op 10 november te organiseren. Om alle basisschoolkinderen mee te laten doen, 
is niet gekozen voor een viering met beperkingen. Op Boomfeestdag planten kinderen uit 
de groepen 6 en 7 overal in het land bomen. Directeur Peter Derksen verwacht dat 110.000 
kinderen in 280 gemeenten dat in november zullen gaan doen. Bron: AD, 15 februari 2021. 

Opnieuw steun ondernemers 

Ondernemers hebben vanaf vandaag de mogelijkheid om opnieuw steun aan te vragen bij het 
UWV. De uitkeringsinstantie opent om 09.00 uur voor de vierde keer een loket voor de 
aanvraag van een tegemoetkoming in de loonkosten. 

Om in aanmerking te komen moeten werkgevers minimaal 20 procent omzetverlies kunnen 
aantonen over een periode van drie maanden. Zij kunnen maximaal 85 procent van de 
betaalde lonen vergoed krijgen door de overheid. Dat is meer dan voorheen, toen maximaal 
80 procent werd vergoed. 
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De zogeheten NOW-regeling voor loonsteun werd in het voorjaar van 2020 opgetuigd om een 
grote ontslag- en faillissementsgolf als gevolg van de coronapandemie te voorkomen. In totaal 
kwamen er in de eerste periode zo'n 149.000 aanvragen binnen. Bron: AD, 15 februari 2021.   
 

 

 
 

 
 
Duitsland gaat regels versoepelen  
 
Bondskanselier Angela Merkel en de leiders van de zestien Duitse deelstaten komen op 3 
maart met een stappenplan voor versoepeling van de coronamaatregelen. Dat plan biedt 
burgers perspectief op lange termijn, verklaarde de burgemeester en tevens leider van de 
deelstaat Berlijn vanavond in het televisieprogramma Berlin Direkt van de ZDF.  
 
Michael Müller (SPD) zit steevast de coronavergaderingen voor van de bondskanselier en de 
deelstaten. Hij sprak uitlatingen tegen van de minister-president van de deelstaat 
Saksen Michael Kretschmer (CDU). Die verklaarde eerder zondag dat er dit jaar geen 
Paasvakantie mogelijk zou zijn. 

Müller: ‘Ik deel die uitspraak in haar algemeenheid niet en denk dat het ook te vroeg is om 
dat te zeggen. We zijn er de voorbije zes tot zeven weken met zijn allen in geslaagd het aantal 
nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners in een week met 100 punten omlaag te drukken. 
Waarom zou het ons dan niet lukken die zeven dagen incidentie de komende zes, zeven weken 
tot Pasen nog eens met 30 punten te doen dalen. Daarmee herwinnen we nog veel meer 
vrijheid en normaliteit.’ 
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Die zeven dagen incidentie bedraagt voor Duitsland als geheel nu 57,4. Alle deelstaten zitten 
op minder dan 100 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners in een week. Saksen dook 
vorige week woensdag als laatste onder dat getal. Vier weken geleden, op 17 januari, bedroeg 
dat weekcijfer nog 136. De hoogste incidentie werd bereikt op 22 december met 197,6. 

Bondskanselier Merkel en de deelstaatleiders noemden tot vorige week telkens dat er ruimte 
voor versoepelingen zou zijn als dit getal onder de 50 ligt maar woensdag was plotseling sprake 
van een bovengrens van 35 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners in een week.  Merkel 
en de zestien ministers-presidenten verlengden de lockdown tot 8 maart maar kappers mogen 
op 1 maart hun deuren weer open. De deelstaten beslissen zelf wanneer scholen en 
kinderdagverblijven weer opengaan. In de meeste deelstaten is dat op 22 februari. Bron: AD, 
15 februari 2021. 

Skigebieden Italië niet heropend  

De Italiaanse regering verbiedt de heropening van skigebieden. Rome maakte op het laatste 
moment een ommezwaai. Sommige regio's hadden eerder nog toestemming gekregen om 
vanaf maandag de skiliften weer te openen omdat het aantal coronabesmettingen is gedaald. 

Minister Speranza van Volksgezondheid maakte bekend dat het 
bestaande wintersportverbod voor recreatieve skiërs wordt verlengd. De bewindsman zei dat 
skipistes gesloten moeten blijven door het verhoogde risico van nieuwe, meer besmettelijke 
varianten van het coronavirus. 

De regering had eerder nog groen licht gegeven voor skiën in de zogenaamde gele zones van 
het land, waar het risico op infectie als matig wordt beschouwd. Bron: AD, 14 februari 2021. 

Openluchtconcert zonder mondkapjes in Nieuw Zeeland 

 

© AP — De band Six60 mocht in Wellington Nieuw-Zeeland 30.000 mensen verwelkomen.  

Zonder mondmaskers een concert bijwonen: voor Europeanen lijkt het een verre droom, in 
Nieuw-Zeeland is het opnieuw normaal. Zaterdag juichten 30.000 fans van rockband 
Six60 hun idolen toe in het uitverkochte Sky Stadium in Wellington. 
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Het evenement in de Nieuw-Zeelandse hoofdstad was het grootste openluchtconcert 
dat muziekliefhebbers konden bijwonen sinds het begin van de coronapandemie. In Nieuw-
Zeeland is een dergelijk groot evenement weer mogelijk omdat corona er onder controle lijkt. 
Bron: AD, 14 februari 2021. 
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Door gebrekkig toezicht van de inspectie en het RIVM zijn vaccins ingespoten bij 
personeelsleden van meerdere zorginstellingen, die nog niet aan de beurt waren. Ook heeft 
een zelfstandige arts tientallen Pfizer-BioNTech-vaccins besteld en deze thuis in de koelkast 
bewaard. 

Uit onderzoek van deze site blijkt dat de Twentse zorginstelling CarintReggeland 129 vaccins 
‘over’ had in januari. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vindt dat 
aantal ‘te veel’. Dat tientallen Pfizer-BioNTech-vaccins bij een zelfstandige arts tussen de kaas 
en de melk in de koelkast waren beland, was volgens het RIVM ook ‘absoluut niet de 
bedoeling’. Dit druist in tegen de werkinstructie die moet voorkomen dat Pfizer-BioNTech-
vaccins, waarvan het zeer belangrijk is dat die goed gekoeld blijven, verloren gaan. 

Volgens experts is het gebrek aan controle de reden dat instellingen meer vaccins kunnen 
bestellen dan ze nodig hebben. Zo kon het gebeuren dat de Twentse zorginstelling met bijna 
honderddertig vaccins bleef zitten. ‘Bewust te veel bestellen is absoluut niet de bedoeling, dit 
heeft direct impact op het aantal kwetsbaren dat we kunnen vaccineren’, aldus het RIVM. 

We zien dat alle partijen hun best doen om verspilling van vaccins te voorkomen, maar we 

zien ook dat het op sommige plaatsen wat strakker kan en moet 

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) verklaart bij monde van inspectiewoordvoerder 
Mariël van Dam dat ‘er geen controle is of de juiste hoeveelheid vaccins wordt besteld’. ‘We 
gaan uit van gezond vertrouwen.’  

Volgens de inspectie zijn meermaals te veel vaccins besteld. ‘We zien dat alle partijen hun best 
doen om verspilling van vaccins te voorkomen, maar we zien ook dat het op sommige plaatsen 
wat strakker kan en moet,’ onderkent de inspectiewoordvoerder. Na het incident in januari 
zijn volgens het RIVM controles op de orders aangescherpt. 

Arts-microbioloog Bert Mulder van het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen noemt 
dit ‘de volgende miskleun in de crisisorganisatie’. ‘Dit past in de rij bij dingen die je doen 
verbazen. Dat managers die geen direct patiëntcontact hebben zijn gevaccineerd, tot ladingen 
vaccins die vernietigd moeten worden en vaccins die vervoerd worden door een 
krokettenleverancier. Er zijn te veel incidenten om het af te doen als incidenten.’ 

Volgens de inspectie en de Twentse zorginstelling CarintReggeland waar 129 vaccins over 
waren zijn er meerdere redenen waarom vaccins overblijven. Het kan zijn dat bewoners niet 
gevaccineerd konden worden door een corona-uitbraak of andere ziektes, of dat bewoners 
inmiddels zijn overleden. Volgens de Twentse zorginstelling heeft zij 22 locaties en moest zij 
per locatie een veelvoud van zes bestellen. Woordvoerder Leonie Jellema: ‘Als er dan in één 
locatie drie over zijn, hebben we die vervolgens conform de richtlijnen aan medewerkers 
gegeven. Wij zijn heel kritisch, zorgvuldig en integer geweest bij het bestellen van vaccins. Dit 
zijn echt restvaccins en die zijn gewoon goed benut.’ Bron: AD, 15 februari 2021. 

Deze vaccins belandden tussen de melk en kaas: ‘RIVM was 
ernstig in de war’ 

Tientallen vaccins van Pfizer-BioNTech belandden vorige maand in een koelkast in een 
woonhuis. Een reconstructie van de bizarre weg van vaccins die ons uit de grootste crisis 
sinds de Tweede Wereldoorlog moeten helpen, maar tussen de melk, kaas en eieren verzeild 
raakten. 

Half januari rinkelt de telefoon van hoofd ziekenhuisapotheker Noortje Swart in het 
Amsterdam UMC. ‘Het RIVM belde mij omdat ze erachter waren gekomen dat een zelfstandig 
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werkende arts zonder personeel vaccins had besteld op haar thuisadres. Ik vind het 
opmerkelijk dat dit kon. Het RIVM was er zelf ook ernstig van in de war.’ 

 

Hoogleraar Noortje Swart.  

Zij is hoofd ziekenhuisapotheek in het Amsterdam UMC en voorzitter van de werkgroep van 
ziekenhuisapothekers die per ROAZ-regio (Regionaal Overleg Acute Zorgketen) de vaccins 
verdeelde over de ziekenhuizen. © Anita Edridge/UMCA 

Op 26 januari gingen vijf flacons met zeker dertig vaccins naar het thuisadres van die arts. 
Swart, die vaccincoördinator van alle ziekenhuisapothekers is: ,,De vraag aan mij was of ik 
ervoor kon zorgen dat de vaccins alsnog terecht zouden komen bij de juiste doelgroep.’’ 
 
Swart belt een apotheker uit de woonplaats van de zzp-arts. De apotheker - die anoniem wil 
blijven – komt meteen in actie: ‘De zzp’er vertelde dat ze online vaccins had besteld en pas 
later in de gaten kreeg dat dit niet de bedoeling was. Die arts heeft meerdere keren met het 
RIVM gebeld, maar kon niet meer van haar bestelling af. Ook al lagen die vaccins toen nog in 
Oss.’ In die Brabantse plaats is het grootste distributiepunt van vaccins van distributeur 
Movianto.  

Bij de Pfizer-BioNTech-vaccins is het juist belangrijk dat de temperatuur goed gecontroleerd 
blijft, anders gaan de vaccins mogelijk verloren. Apotheker Swart: ‘Op deze manier kun je de 
koude keten waar we het continu over hebben, totaal niet borgen. De koelkast van die dame 
is natuurlijk een normale keukenkoelkast. Wij hebben de vaccins zo snel mogelijk opgehaald 
en gebruikt, dus ze zijn gelukkig niet verloren gegaan. Maar het verhaal is wel vreemd. Die 
dame is erg meewerkend, maar het is heel raar dat je vaccinaties zo kunt bestellen. Vijf hele 
flacons zonder toetsing. We hebben ook met het RIVM gebeld en dat zegt: we kunnen het niet 
anders maken dan dit. Ik ben er echt van geschrokken dat dit heeft kunnen gebeuren: dat dit 
door allerlei controles heen is geen gefietst, áls er al controles zijn.’ 

Dat een lading vaccins die klaarstaat voor levering niet meer gewijzigd kan worden, daar 
kunnen apothekers nog wel begrip voor opbrengen. ‘De flacons zitten verpakt in dozen van 
195, dus dan kun je niet de hele order laten staan. Maar zorg dan in elk geval dat ze niet bij 
iemand terechtkomen die daar geen recht op heeft. Dan hadden ze gewoon naar de GGD of 
naar ons moeten rijden’, betoogt de apotheker. ‘Dat dit gebeurt, geeft mij geen goede hoop op 
de hele campagne. Als je zo ontzettend je best doet om het maximale uit een flacon te trekken. 
We hebben hier in ons ziekenhuis nog geen enkel spuitje weggegooid. Dat heeft weinig zin als 
het aan de andere kant zo lek is als een mandje. Daar word ik wel een beetje verdrietig van.’ 
 
De apothekers zijn ook erg teleurgesteld dat het niet lukt om de tweede lading prikken die na 
vier weken wordt bezorg te annuleren. Vaccincoördinator van alle ziekenhuisapothekers 
Noortje Swart: ‘Als vaccins eenmaal in een bus zitten, kan ik ook niets meer doen. Maar het 
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komt mij vreemd voor dat je daar nu niets meer aan zou kunnen doen.’ Dat betreurt ook de 
reddende apotheker. ‘Dus binnenkort moeten wij wéér bij de ZZP-arts langs op moment dat 
de vaccins naar haar woonhuis gebracht worden.’  Bron: De Gelderlander, 15 februari 2021. 

Komend weekend lente temperaturen verwacht 

 

De winterperiode van de afgelopen weken maakt plaats voor lenteweer. Volgens Weer.nl gaan 
de temperaturen in Nederland weer flink omhoog en kan het komend weekend al tussen 15 
en 20 graden worden. Bron: De Limburger, 15 februari 2021. 

 

Verdachten gearresteerd voor diefstal persoonsgegevens GGD 

Een zesde verdachte is afgelopen vrijdag gearresteerd voor diefstal van persoonsgegevens uit 
de coronasystemen van de GGD. Het gaat om een 18-jarige Hagenaar, meldt de politie 
vandaag.  
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Eerder werden vijf andere mannen opgepakt uit onder meer Heiloo en Rotterdam. Twee 
verdachten zitten nog vast, de andere drie zijn inmiddels weer vrijgelaten maar blijven 
verdachte. Het is niet bekend of de Hagenaar nog in hechtenis zit. 

De politie kwam de diefstal op het spoor nadat er op het sociale medium 
Telegram persoonsgegevens als namen, adressen en burgerservicenummers te koop werden 
aangeboden. De gegevens waren afkomstig van mensen die zich bij de GGD hadden laten 
testen op corona.  Bron: Tubantia, 15 februari 2021.  

Aantal coronameldingen flink onder gemiddelde, aantal 
ziekenhuisopnames na zes dagen weer toegenomen 

Er zijn afgelopen etmaal 2875 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat is flink onder het 
gemiddelde, want in de afgelopen week kwamen er gemiddeld 3469 positieve tests per etmaal 
binnen bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Na zes 
achtereenvolgende dagen van dalingen nam het aantal coronapatiënten in Nederlandse 
ziekenhuizen afgelopen etmaal juist weer toe.   

Tussen zondagochtend en maandagochtend zijn 2875 nieuwe coronagevallen geregistreerd. 
Dat is flink onder het gemiddelde, want in de afgelopen week kwamen er gemiddeld 3469 
positieve tests per etmaal binnen bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). 

Op maandagen zijn er over het algemeen minder positieve tests dan later in de week. Dat komt 
doordat tijdens het weekeinde minder mensen zich laten testen. Hoeveel mensen zich 
afgelopen weekeinde hebben laten testen en hoeveel mensen door het winterweer afzagen van 
een rit naar een teststraat, is niet bekend. 

Op zondag meldde het RIVM bijna 3500 nieuwe gevallen en op zaterdag bijna 4200. Het aantal 
van maandag ligt wel hoger dan vorige week maandag, toen er 2261 positieve tests werden 
geregistreerd, maar toen waren veel teststraten dicht vanwege winterweer. De maandag 
daarvoor noteerde het RIVM ruim 3200 nieuwe gevallen, nog een week eerder bijna 4100 en 
de maandag daar weer voor bijna 4800. 

Amsterdam telde afgelopen etmaal 137 positieve tests. In Rotterdam kwamen er 85 bevestigde 
besmettingen bij en in Utrecht 53. Daarna volgen Almere (48), Hoorn (47), Leeuwarden (41) 
en Den Haag (40). 

Het aantal sterfgevallen steeg met 27, wat vergelijkbaar is met eerdere maandagen. Dat wil 
niet zeggen dat al deze mensen in een periode van 24 uur zijn overleden. Wanneer een 
coronapatiënt overlijdt, wordt dit soms pas na een tijdje geregistreerd in de systemen. 
Wanneer een instantie op maandag sterfgevallen uit het weekeinde verwerkt, komt dit terug 
in de cijfers van dinsdag. Dan ligt het sterftecijfer ook het hoogst. 

Na zes achtereenvolgende dagen van dalingen nam het aantal coronapatiënten in Nederlandse 
ziekenhuizen afgelopen etmaal weer toe. Ziekenhuizen behandelen momenteel 1922 mensen 
vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er 63 meer 
dan zondag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). 

Van de opgenomen patiënten liggen er 536 op de intensive care, een toename van zes 
patiënten vergeleken met de dag ervoor. Op verpleegafdelingen liggen nu 1386 
coronapatiënten, 57 meer dan zondag. 

In de afgelopen zes dagen was er telkens sprake van een daling, waarbij het aantal opgenomen 
patiënten met 175 afnam. Het LCPS wijst er de laatste weken op dat de trend dalende is, maar 
waarschuwt ook voor de oprukkende Britse variant van het virus. 
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Het coördinatiecentrum heeft afgelopen etmaal elf patiënten naar een andere regio verplaatst, 
van wie er één op de ic ligt. 

Volgens het LCPS volgt de Covid-ziekenhuisbezetting een overwegend dalende trend. ‘We 
verwachten dat dit deze week aanhoudt. We volgen de ontwikkelingen ten aanzien van de 
Britse variant op de voet, omdat de opkomst hiervan in de komende weken kan leiden tot een 
toename in het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames’, aldus het centrum in een 
toelichting. Bron: De Stentor, 15 februari 2021. 

Volle hotels en veel verkochte snert in Giethoorn, maar de vlag 
gaat niet uit: ‘Doekje voor het bloeden’ 

Met volle hotels en tentjes met koek-en-zopie voor de deur hebben door corona zwaar getroffen 
bedrijven in de Kop van Overijssel goede dagen gehad. De vlag gaat echter niet uit. ‘In vier 
dagen maak je niet acht gemiste maanden goed.’ 

‘We hebben lekker weer wat te doen’, zegt Miriam Slomp, waarna een grote zucht volgt van de 
eigenaar van Hotel Brasserie De Pergola. ‘Dit is lekker nadat we vanaf november niks meer te 
doen hebben gehad. Dat zijn we niet gewend. De basis van ons vak is gasten verwelkomen en 
verwennen. Dat kunnen we nu doen en is een cadeautje voor ons.’ Bron: De Stentor, 15 
februari 2021. 

 

Grote corona-uitbraak in Amersfoorts verpleeghuis: zeventig 
van de honderdzes bewoners positief getest 

Sinds een grote corona-uitbraak in het Sint Elisabeth Verpleeg- en Gasthuis in Amersfoort 
zijn van de 106 bewoners, maar liefst zeventig mensen positief getest. De uitbraak begon 
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vorige week en breidde zich in snel tempo uit. Dat terwijl het verpleeghuis halverwege het 
vaccinatietraject is.  

Het aantal besmettingen onder (verzorgend) personeel is desondanks beperkt. In het 
verpleeghuis wonen ouderen met dementie of andere psychogeriatrische aandoeningen. 
Aangezien deze doelgroep vaak kampt met bewegingsonrust en dwaalgedrag krijgt het veel 
bewegingsruimte binnen het tehuis, stelt zorgorganisatie Beweging 3.0 in een e-mail. ‘Dit heeft 
het aantal besmettingen waarschijnlijk snel doen oplopen’, stelt de organisatie. 

Opvallend is dat bewoners van het verpleeghuis op zaterdag 30 januari hun eerste vaccinatie 
kregen. Volgens het RIVM betekent zo’n eerste vaccinatie echter niet dat iemand al volledig 
beschermd is tegen het virus. ‘Na de eerste vaccinatie kan je nog corona krijgen, omdat je 
afweer tegen het virus nog niet helemaal is opgebouwd’, staat te lezen op hun website. 

Het verpleeghuis heeft in de afgelopen periode duidelijke regels voor mantelzorgers en andere 
bezoekers gehandhaafd. Daarnaast worden de coronaregels strikt nageleefd, stelt Beweging 
3.0 Volgens hen wordt hard gewerkt om de besmetting zo snel mogelijk in te dammen. ‘Wij 
zijn ontdaan door deze uitbraak’, staat te lezen. Bron: AD, 15 februari 2021.  

 

Een storing bij de GGD zorgt er voor dat mensen geen afspraak kunnen maken voor een 
vaccinatie. De storing komt bovenop aanhoudende problemen met het plannen van het 
vaccineren. 

De GGD heeft al langer grote moeite om de vaccinatie-afspraken in te plannen. Vorige week 
kregen veel mensen nul op het rekest als ze zowel de eerste als de twee inenting wilden 
inplannen. In Gelderland en Noord-Brabant zaten verschillende priklocaties vol en was er 
ook op de iets langere termijn geen vaccinatiedatum in te plannen. 

Mensen moesten er noodgedwongen voor kiezen op soms wel drie kwartier rijden van huis 
een inenting te gaan halen. Wie vandaag de afsprakenlijn van de GGD belt (0800-7070), 
krijgt na een bandje vervolgens minutenlang helemaal niets meer te horen. Bron: AD, 15 
februari 2021. 
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De invoering van de avondklok leidde tot veel onbegrip, ondanks het feit dat in andere landen 
ook avondklokken gelden, vaak veel strenger: in Frankrijk gold bijvoorbeeld in december al 
een nationale avondklok vanaf 20.00, die eind januari is vervroegd naar 18.00. Tijdens de 
eerste dagen van de invoering vonden er door heel Nederland hevige rellen plaats met zwaar 
vuurwerk, veel geweld en plunderingen van winkels die al moeilijk het hoofd boven water 
houden met de huidige maatregelen. 
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Jeroen Pols (links) en voorman Willem Engel arriveren bij de rechtbank voor het kort geding 
van Viruswaarheid tegen het RIVM en de Staat. Pols is de huisjurist van de actiegroep. © ANP 
 

Viruswaarheid demonstreert én procedeert (tot vandaag 
zonder succes) 

Actiegroep Viruswaarheid van voorman Willem Engel staat bekend om luidruchtige 
demonstraties en soms intimiderende acties. Maar ondertussen procedeert rechterhand 
Jeroen Pols zich in stilte een ongeluk tegen het coronabeleid. Tot vandaag vrijwel zonder 
succes. ‘Die avondklok komt niet meer terug’.  

Viruswaarheid is haast vaker in de Haagse rechtbank te vinden dan op het Malieveld, de 
beroemde demonstratiestek, even verderop. De anti-corona-actiegroep van dansleraar Willem 
Engel strijdt al sinds vorig jaar tegen het coronabeleid van dit kabinet. Dat gebeurt op straat, 
in de media en dus ook in de rechtbank. Kern van de boodschap: het coronavirus is een stuk 
minder gevaarlijk dan wordt voorgespiegeld, de maatregelen zijn disproportioneel. Bron: AD, 
16 februari 2021.  
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Rechter: Avondklok moet per direct opgeheven 

De avondklok moet per direct worden opgeheven. Dat heeft de rechtbank Den Haag zojuist 
besloten in een door Stichting Viruswaarheid aangespannen rechtszaak. 

De uitspraak geldt direct, waardoor de avondklok al vanaf vandaag niet geldig meer is. De 
overheid kan wel in hoger beroep, maar tot er een nieuwe uitspraak ligt, verandert dat niets 
aan de nieuwe situatie: de avondklok is tot dat moment van de baan.  
 
Het is een gevoelige nederlaag voor het kabinet, want volgens de rechter is eigenlijk de 
verkeerde wet gebruikt.  

Voor het invoeren van de avondklok is gebruik gemaakt van een bijzondere wet, de Wet 
buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag (Wbbbg). Die wet biedt het kabinet de 
mogelijkheid om in zeer spoedeisende en buitengewone omstandigheden een avondklok in te 
stellen, zonder dat daarvoor eerst een wetgevingstraject via de Eerste en Tweede Kamer moet 
worden doorlopen. 

De rechter oordeelt nu echter dat bij de invoering van de avondklok geen sprake was van de 
bijzondere spoedeisendheid. Diens redenering: al vóór de invoering van de avondklok was er 
vaker over gesproken als mogelijkheid. Zo veel spoed was er dus niet, aldus de rechter. 
 
De Wbbbg geldt bijvoorbeeld bij een dijkdoorbraak, oordeelt deze. Daarom is de inzet van deze 
wet om de avondklok in te stellen ‘niet legitiem’. ‘De rechter heeft overwogen dat er sprake is 
van een pandemie, dat er sprake is van een virus dat muteert, van grote druk op de zorg. Het 
is een tijd van grote zorg en moeilijke beslissingen. Juist ingrijpende maatregelen zoals een 
avondklok moeten wel op goede wetten gebaseerd zijn.’ 

De rechter zegt bovendien dat de staat eigenlijk niet echt duidelijk heeft gemaakt wat het effect 
van de avondklok is. Gelijktijdig met het instellen van de avondklok is namelijk een dringend 
advies gegeven niet meer dan één persoon per dag thuis te ontvangen. De rechter constateert 
dat de staat ‘geen onderscheid heeft gemaakt’ tussen het effect van de avondklok en de 
éénpersoons-bezoekregeling. ‘Dat vertekent het beeld met betrekking tot nut en noodzaak van 
de avondklok aanzienlijk en maakt de stelling van de staat dat een avondklok onvermijdelijk 
is op zijn minst discutabel en ook niet erg overtuigend gemotiveerd.’ 

De Raad van State waarschuwde eerder al voor mogelijk gebruik van de verkeerde wet voor 
het ingrijpende middel. Het kabinet nam weken de tijd voor de voorbereiding, wilde met het 
plan netjes langs het parlement, maar juist die zorgvuldigheid staat haaks op de aard van de 
wet: ‘Daarbij rijst de vraag of gelet op de gevolgde procedure en de voorbereidingstijd wel van 
een zodanig urgente situatie sprake was dat toepassing van de Wbbbg in de rede lag’, schreef 
de RVS. 

Of met de uitspraak ook de uitgedeelde boetes voor het overtreden van de avondklok nu met 
succes kunnen worden aangevochten is nog onduidelijk. Er werden al zo’n 26.000 boetes 
uitgedeeld, ieder voor 95 euro per stuk. Advocaat Michael Ruperti heeft laten weten dat hij 
namens honderden mensen een verzoek bij minister Grapperhaus gaat indienen om de aan 
hen opgelegde avondklokboete terug te betalen of kwijt te schelden.    

Het ministerie van Justitie wil nog geen commentaar geven: ‘We hebben net kennis genomen 
van de uitspraak. Die gaan we nu bestuderen.’ 

Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) liet vanmorgen wel weten dat het vonnis ‘niet 
zo fraai is’. ‘Zoiets moet juridisch goed in elkaar zitten. Kennelijk is daar vandaag een 
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uitspraak over gedaan, daar gaan we zo nog naar kijken.’Wel benadrukt de bewindsman dat 
de spertijd een belangrijke maatregel was voor het kabinet in het terugdringen van het aantal 
coronabesmettingen 

Het is de tweede keer dat de activisten van Viruswaarheid een juridische slag winnen tegen 
het coronabeleid. Eind december oordeelde de rechter dat de verplichting van een negatieve 
PCR-test bij reizen naar Nederland niet goed geregeld was, zoals Viruswaarheid betoogd 
had. Het kabinet repareerde de regeling daarna snel, waardoor de negatieve testuitslag wel 
verplicht kon worden. Bron: AD, 16 februari 2021.  

 

Staat vanmiddag al in beroep, avondklok nog niet van de baan 

De Nederlandse Staat heeft hoger beroep aangetekend tegen het vonnis over de avondklok. 
Via een zogenoemd ‘turbo spoedappèl’ moet dit ervoor zorgen dat de avondklok vanavond toch 
nog van kracht is. 

Het beroep dient vanmiddag nog, om 16.00 uur, bij het gerechtshof in Den Haag. Het moet er 
voor zorgen dat de avondklok van kracht blijft, totdat er inhoudelijk gekeken kan worden naar 
de gronden waarop de rechter het middel nu van tafel heeft geveegd. De staat vecht de ‘directe 
uitvoerbaarheid’ aan van de uitspraak die de rechter vanmorgen deed. De rechtbank in Den 
Haag zette een streep door de avondklok en oordeelde dat die uitspraak direct ingaat. 

Volgens de Haagse rechtbank waren daar twee redenen voor. Zo vond de rechter de wet die 
de avondklok mogelijk moest maken ongeschikt, omdat er een soort noodwet voor is gebruikt 
door het kabinet. Ook vond de rechter dat onvoldoende is aangetoond dat er noodzaak voor 
de avondklok is. 

De Staat wil nu dat er later naar die argumenten wordt gekeken en gaat daarom in hoger 
beroep. Met het turbo spoedappèl van vanmiddag wil de staat proberen de avondklok in stand 
te houden tot de behandeling van het hoger beroep. Het hoger beroep van vanmiddag moet er 
dus voor zorgen dat de avondklok ook vanavond en de komende dagen nog geldt.  
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Advocaat Gerben van de Corput van Viruswaarheid is verbaasd: ‘Dat zo'n spoedappèl meteen 
's middags al wordt behandeld heb ik nog nooit meegemaakt. De staat heeft blijkbaar betere 
ingangen bij het hof dan wij. Het laat maar weer zien dat ze er alles aan doen om hun zin te 
krijgen. Mochten ze dit winnen vanmiddag, dan, tja, dan heeft procederen in dit soort zaken 
eigenlijk geen zin meer want ons doel was natuurlijk die avondklok per direct van tafel krijgen. 
Als die avondklok niet per direct wordt geschorst dan is de eerdere uitspraak van de rechter 
een beetje wassen neus want de avondklok duurt maar tot 2 maart terwijl ons hoger beroep 
pas ergens in april of zo gaat dienen. Dus het zou me heel erg verbazen.’ Bron: De Stentor, 16 
februari 2021. 

Rutte doet ‘klemmend beroep’ om toch na 21 uur binnen te 
blijven 

De avondklok is nog steeds ‘nodig’ voor de bestrijding van het coronavirus, vindt premier Mark 
Rutte. ‘Ik roep iedereen op, met klem, om zich zoveel mogelijk aan de avondklok te houden.’ 

Dat heeft de premier zojuist gezegd in reactie op het vonnis van de Haagse rechter over de 
avondklok. Die stelt dat het middel van tafel moet, maar de Staat is in hoger beroep gegaan. 
 
Rutte: ‘Het vervallen van de avondklok vanavond zou ernstige gevolgen hebben voor de 
veiligheid in Nederland. Als het klopt dat avondklok terecht van tafel is op juridische gronden, 
dan kijken we daar opnieuw naar. Maar het middel is nodig. Voor uw veiligheid en die van 
anderen.’ 
 
Minister Ferd Grapperhaus (Justitie) sprak tegen dat er sprake is geweest van een blunder bij 
het kiezen van de juridische basis van de avondklok. Volgens de rechter was deze niet goed, 
omdat er naar een noodwet is gegrepen. ‘Daarom hebben wij ook hoger beroep aangetekend.’ 

Hij sprak tegen dat er ‘maanden’ de tijd was om een betere wettelijke basis te kiezen. 
Grapperhaus erkende dat er al in november over gesproken werd, maar zei dat het toen niet 
nodig was en daarom ook niet een wet is opgetuigd.  

Wel heeft het kabinet voor de zekerheid, ‘ten overvloede’, een nieuwe spoedwet achter de hand 
voor het herinvoeren van de avondklok, maar dat kan langer op zich laten wachten. 

Rutte spreekt van een ‘tegenvaller’ . ‘Daar lopen we niet voor weg. Wij denken dat we wel de 
inhoudelijke en juridische argumenten aan onze kant hebben. We doen er nu alles aan om de 
avondklok te behouden. We zijn zeer bezorgd over het Britse virus, de avondklok is ook 
ingevoerd om juist voor te zijn dat deze variant kan toeslaan.’ 

De premier wilde niet speculeren op de vraag of avondklokboetes geschrapt gaan worden. Op 
sociale media circuleren oproepen tot straatfeesten. Rutte: ‘Ik roep daarom echt met klem op 
binnen te blijven. We moeten dit virus samen bestrijden. Dat hebben we steeds gedaan en ik 
vraag iedereen dat te blijven doen. Je houden aan de avondklok is echt verstandig. Ik hoop 
dat we het juridisch kunnen afdwingen, maar ook als dat niet lukt is mijn dwingende advies: 
houd je er toch aan.’   

Minister Grapperhaus zei verder niet te willen grijpen naar noodverordeningen. ‘Daarmee 
verschuift de verantwoordelijkheid naar burgemeesters.’ Eerder al lieten enkelen van hen 
weten niets in de avondklok te zien, dus het kabinet lijkt zich een nieuwe zeperd te willen 
besparen als regio's die dan niet zouden instellen. Bron: AD: 16 februari 2021.   
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Foto ter illustratie. De Nederlandse Staat heeft een hoger beroep aangetekend tegen het vonnis 
over de avondklok. © Videostil 

Hoger beroep kort geding over opheffen avondklok dient 
vrijdag 10.00 uur 

De zaak over het al dan niet handhaven van de avondklok is dinsdagmiddag kort na 16.00 
uur begonnen in het hof in Den Haag. De rechter besloot in kort geding dat de avondklok van 
tafel moet, de overheid ging daar direct tegen in het verweer. 

In een zogeheten schorsingsincident vraagt de overheid aan de rechter de avondklok te 
handhaven tot er een hoger beroep in de zaak is geweest. Protestgroep Viruswaarheid had een 
kort geding aangespannen tegen de omstreden avondklok.  

Rutte onderstreepte in de persconferentie meerdere keren het belang van de avondklok. ‘We 
doen dit met zijn allen om de pandemie te bestrijden’, zei de premier. ‘Mijn taak is om het land 
veilig te houden. We hebben te maken met een ernstige crisis, een pandemie die veel levens 
kost en druk legt op de zorg.’ De avondklok werd eerder als een noodzakelijk kwaad gezien, 
en het kabinet wil er nog steeds zo snel mogelijk vanaf, maar ‘op dit moment is dat echt heel 
onverstandig’. 

De rechtbank van Den Haag oordeelde eerder vandaag dat de juridische onderbouwing van 
de avondklok onvoldoende is. Ook zet de rechtbank ‘grote vraagtekens’ bij de feitelijke 
onderbouwing van de noodzaak van de avondklok. Rutte noemde het vonnis ‘zonder meer een 
tegenvaller.’ Hij zei ervan ‘ overtuigd te zijn dat wij wel de inhoudelijke en juridische 
argumenten aan onze kant hebben. Vandaar dat hoger beroep.’  

Het kabinet gaat ervan uit dat het het beroep zal winnen. Rutte wilde niet ingaan op mogelijke 
gevolgen van de uitspraak. Die hebben volgens hem pas zin als de Staat ook in het hoger 
beroep ongelijk krijgt. ‘Voorlopig geldt nu natuurlijk het hoger beroep en verwachten wij ook 
dat we een sterke case hebben.’ 

Dat er toch een spoedwet wordt geregeld om de avondklok in vast te leggen, is ‘ten overvloede’, 
benadrukten Rutte en Grapperhaus. Het invoeren van die spoedwet is snel te regelen, 
verwacht Rutte, hoewel hij daarbij hulp van de Tweede en Eerste Kamer nodig zal hebben. De 
Raad van State is al om een spoedadvies over het nieuwe wetsvoorstel gevraagd. Bron: De 
Stentor, 16 februari 2021. 
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Willem Engel en advocaat Jeroen Pols (R) van protestgroep Viruswaarheid komt aan bij het 
gerechtshof waar de Nederlandse staat het hof heeft gevraagd de uitspraak van de rechter 
over het opheffen van de avondklok te schorsen © ANP 

 

Viruswaarheid wraakt rechter na onenigheid over vonnis 
avondklok 

Viruswaarheid heeft het gerechtshof in Den Haag gewraakt in het proces over de avondklok. 
Jurist Jeroen Pols van de protestgroep noemde de rechter vooringenomen omdat hij niet het 
woord kreeg van haar.  Even daarvoor dreigde de voorzitter van het Gerechtshof de jurist uit 
de zaal te zetten. Willem Engel, het gezicht van Viruswaarheid, ondersteunde de wraking. ‘Ze 
hebben enorme haast. Dat duidt erop dat ze de uitspraak willen schorsen’, stelt Engel. 

Een woordvoerder van het Gerechtshof kan nog niet zeggen hoe snel de wrakingskamer het 
verzoek van Viruswaarheid behandelt. Het doel is vandaag, aldus een woordvoerder. 

De zaak over het al dan niet handhaven van de avondklok was dinsdagmiddag kort na 16.00 
uur begonnen, maar kon vrijwel direct weer geschorst worden. Hoe het nu verder gaat, is 
onduidelijk. 

De rechter besloot eerder dinsdag in kort geding dat de avondklok van tafel moet, de overheid 
ging daar direct tegen in het verweer. In een zogeheten schorsingsincident vraagt de overheid 
aan de rechter de avondklok te handhaven tot er een hoger beroep in de zaak is geweest.  

Dat zou volgens de planning aanstaande vrijdag dienen. Het is de vraag of de wraking die 
planning op losse schroeven zet. Bron: AD, 16 februari 2021.  
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Viruswaarheid wraakt rechters, zitting gerechtshof over 
avondklok geschorst 

Het gerechtshof in Den Haag wil het hoger beroep van de Staat tegen het opheffen van de 
avondklok aanstaande vrijdag inhoudelijk behandelen, meldt de NOS. 

De actiegroep Viruswaarheid maakte daar bezwaar tegen, omdat ze dan niet genoeg tijd zou 
hebben om de zaak voor te bereiden. Maar het gerechtshof legde dat terzijde. 

Jurist Jeroen Pols en Willem Engel van Viruswaarheid protesteerden en betichtten de rechters 
van vooringenomenheid. De zitting is nu geschorst. Bron: RTV Noord, 16 februari 2021.  

Wraking is een procedure bij de rechtbank, die bedoeld is om de objectiviteit van een rechter 
te beoordelen. Het is daarmee een middel ter verzekering van de onafhankelijkheid en 
onpartijdigheid van de rechter. Iemand die partij is in een rechtszaak, moet ervan op aan 
kunnen dat de rechter in die zaak onpartijdig is. Bron: Wikipedia.  

Het gerechtshof Den Haag laat vandaag nog een wrakingskamer samenstellen in het proces 
over de avondklok. Dat zal ‘binnen afzienbare tijd’ gebeuren, maar wanneer en hoe laat is niet 
duidelijk. De landsadvocaat vroeg de voorzitter wel of een en ander nog voor 21.00 uur kon 
gebeuren, het moment dat de avondklok in moet gaan. 

Willem Engel was het daarmee eens. ‘Het nieuws over de avondklok is al bekend. Als er nu 
weer geschorst wordt, zijn er straks mensen die onterecht boetes krijgen’, vertelde hij de 
voorzitter. Die erkende dat het verzoek snel behandeld moet worden. 

De zaak over het al dan niet handhaven van de avondklok begon vanmiddag kort na 16.00 
uur, maar kon vrijwel direct weer geschorst worden. De zitting verliep meteen al rommelig, 
waarin Viruswaarheid en de rechter continu door elkaar heen praatten. ‘Als partij mag ik dus 
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niks meer zeggen? Ik vind het een hele vreemde gang van zaken’, stelde jurist Jeroen Pols van 
de actiegroep.  

De voorzitter was onverbiddelijk en dreigde Pols uit de zaal te laten zetten toen hij bleef 
protesteren tegen de gang van zaken. ‘Wilt u uw punt van orde via uw advocaat doen? U mag 
niks zeggen. Ik bepaal wanneer u het woord krijgt. Ik laat u anders uit de zaal zetten. Ja, dat 
kan. Als u doorgaat, ga ik de beveiliging halen om u naar buiten te leiden’, beet ze de jurist 
toe.  

Voor Pols was op dat moment de maat vol. ‘Ik vind het onbegrijpelijk. Mevrouw, ik wraak u. 
U bent vooringenomen. Ik accepteer dit niet. Hier doe ik niet aan mee. Dit heeft niks met 
ordelijke rechtspraak te maken. Maakt u alstublieft een proces-verbaal op, wij gaan u wraken.’ 

Pols wraakt het hof op een aantal gronden. ‘Grond een is dat u al de mening bent toegedaan 
dat dit zo’n spoedeisende zaak is, dat het nu behandeld moet worden terwijl er een uitgebreid 
vonnis was vanmorgen’, zei Pols. Ook noemde de voorzitter van het hof de protestgroep per 
abuis Viruswaanzin, in plaats van Viruswaarheid. Ook dat vindt Pols een reden te wraken. 
‘Dat is een fout van mij. Dat heb ik ook toegegeven’, reageerde de voorzitter daarop. 

Verder vond Viruswaarheid het onacceptabel dat een deel van de pers, die de actiegroep zelf 
had meegenomen, bij de zitting geweigerd werd. Dat had volgens de voorzitter te maken met 
de coronamaatregelen. ‘Maar ik vind de openbaarheid van de rechtspraak belangrijker dan de 
maatregelen’, reageerde Pols daarop. 

De rechtbank in Den Haag besloot eerder vandaag in een kort geding dat de avondklok van 
tafel moet, maar de overheid ging daar direct tegen in het verweer. In een zogeheten 
schorsingsincident vraagt de overheid aan de rechter de avondklok te handhaven tot er een 
hoger beroep in de zaak is geweest. Bron: De Stentor, 16 februari 2021. 

 

Grapperhaus: kabinet maakt spoedwet voor handhaven 
avondklok 

Het kabinet gaat een spoedwet maken om de avondklok te kunnen handhaven. Minister van 
Justitie Grapperhaus zegt dat de spoedwet 'ten overvloede' is. Hij benadrukt dat hij hoopt 
dat het hoger beroep voldoende is om de maatregel te kunnen handhaven. 
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'We gaan niet in beroep vanwege interessante juridische discussie, maar omdat we de 
maatregel echt nodig vinden.' De naleving van de avondklok is volgens Grapperhaus 'heel 
hoog: 95 procent. Ook het draagvlak is hoog: 80 procent.'. Bron: RTV Noord, 16 februari 
2021. 

 

Willem Engel zelf zal vanavond niet op straat te zien zijn, vanwege andere verplichtingen. 
‘Maar in gedachten ben ik bij mensen die feestend de straat op gaan. Het mooiste is als we 
dat aan het volk overlaten. Dat heeft zijn vrijheid terug. Ik heb een rotsvast vertrouwen in 
verantwoord gedrag van mensen als je ze de vrijheid laat’ zegt Engel. 

Tegen NPO Radio 1 zei Engel eerder ook dat ‘het regime’, zoals hij de overheid noemt, in hoger 
beroep kansloos is. ‘Of het moet gaan zoals in Tsjechië, waar de premier als in een dictatuur 
de lockdown heeft gehandhaafd. Dat kan, maar dat zou een escalerende keuze zijn.’ Bron: De 
Stentor, 16 februari 2021. 

Rutte: blijf 's avonds thuis, ook als avondklok sneuvelt 

Als de avondklok in het hoger beroep sneuvelt, zouden mensen alsnog zo veel mogelijk thuis 
moeten blijven na 21.00 uur 's avonds. Die oproep doet premier Rutte tijdens een 
persconferentie dinsdagmiddag over de avondklok-uitspraak van de rechter. 

Rutte, die zegt teleurgesteld te zijn in de rechterlijke uitspraak, legt ook uit waarom hoger 
beroep is aangetekend. 'Het opschorten van de maatregel zou direct een ernstig gevolg hebben 
voor het bestrijden van het coronavirus.' 

De demissionair premier: 'De avondklok draagt voor zo'n 10 procent bij aan het verminderen 
van het aantal besmettingen. Mensen, we willen allemaal zo snel mogelijk van het ding af, 
maar in combinatie met het 1-thuisbezoek draagt het echt iets bij. Daarom hebben we er geen 
moment aan gedacht om de avondklok maar te schrappen met deze rechterlijke uitspraak.' 
Bron: RTV Noord, 16 februari 2021.  
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Wrakingskamer zaak avondklok begonnen 

De wrakingskamer van het gerechtshof in Den Haag is vanmiddag even na half zes 
bijeengekomen, om te beslissen op het wrakingsverzoek van Viruswaarheid.  

De actiegroep heeft de drie rechters van het hof gewraakt die zich zouden buigen over het 
opschorten van het vonnis van de lagere rechter, die eerder vanmiddag bepaalde dat de 
avondklok per direct moet worden opgeheven. De Staat heeft hoger beroep aangetekend tegen 
dat vonnis. 

Volgens Viruswaarheid zijn de rechters van het hof vooringenomen. De wrakingskamer hoort 
de bezwaren van Viruswaarheid tegen de rechters aan en daarna de mening van de 
wederpartij, de Staat. 

De voorzitter van het Gerechtshof ontkent de aantijgingen. ’Ik ben niet vooringenomen. Ik 
probeer juist zo zorgvuldig mogelijk naar deze zaak te kijken’ Bron: De Stentor, 16 februari 
2021.   

Staat vanmiddag al in beroep, avondklok nog niet van de baan 

De Nederlandse Staat heeft hoger beroep aangetekend tegen het vonnis over de avondklok. 
Via een zogenoemd ‘turbo spoedappèl’ wil de regering er vanmiddag al voor zorgen dat de 
avondklok vanavond toch nog van kracht is. 

Het beroep dient vanmiddag nog, om 16.00 uur, bij het gerechtshof in Den Haag. Het moet er 
voor zorgen dat de avondklok van kracht blijft, totdat er inhoudelijk gekeken kan worden naar 
de gronden waarop de rechter het middel nu van tafel heeft geveegd. De staat vecht de ‘directe 
uitvoerbaarheid’ aan van de uitspraak die de rechter vanmorgen deed. De rechtbank in Den 
Haag zette eerder vandaag een streep door de avondklok en oordeelde dat die uitspraak direct 
ingaat. 
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Volgens de Haagse rechtbank waren daar twee redenen voor. Zo vond de rechter de wet die 
de avondklok mogelijk moest maken ongeschikt, omdat er een soort noodwet voor is gebruikt 
door het kabinet. Ook vond de rechter dat onvoldoende is aangetoond dat er noodzaak voor 
de avondklok is. 

De Staat wil nu dat er later naar die argumenten wordt gekeken en gaat daarom in hoger 
beroep. Met het turbo spoedappèl van vanmiddag wil de staat proberen de avondklok in stand 
te houden tot de behandeling van dat hoger beroep. Het turbo spoedappèl van vanmiddag 
moet er dus voor zorgen dat de avondklok ook vanavond en de komende dagen nog geldt.  

Advocaat Gerben van de Corput van Viruswaarheid is verbaasd: ‘Dat zo'n spoedappèl meteen 
's middags al wordt behandeld heb ik nog nooit meegemaakt. De staat heeft blijkbaar betere 
ingangen bij het hof dan wij. Het laat maar weer zien dat ze er alles aan doen om hun zin te 
krijgen. Mochten ze dit winnen vanmiddag, dan, tja, dan heeft procederen in dit soort zaken 
eigenlijk geen zin meer want ons doel was natuurlijk die avondklok per direct van tafel krijgen. 
Als die avondklok niet per direct wordt geschorst dan is de eerdere uitspraak van de rechter 
een beetje wassen neus. Dus het zou me heel erg verbazen als het hof hierin meegaat.’ 

Het was de bedoeling de avondklok (na 21 uur zonder geldige reden niet meer naar buiten) te 
laten duren tot 2 maart. Bron: De Stentor, 16 februari 2021.  
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Wrakingsverzoek proces avondklok afgewezen, zaak gaat 
vanavond nog verder 

De wrakingskamer heeft het verzoek tot wraking van het gerechtshof in Den Haag in de zaak 
rond het opheffen van de avondklok afgewezen. De zitting kan daarom vanavond nog worden 
hervat. 

Actiegroep Viruswaarheid had het hof gewraakt, aan het begin van een zitting over het 
gewezen vonnis over het per direct opheffen van de avondklok. 

Volgens Viruswaarheid was het hof vooringenomen. De voorzitter van het hof heeft dat betwist. 
De wrakingskamer vindt niet dat er van enige vooringenomenheid is gebleken. 

De Staat heeft hoger beroep aangetekend tegen het avondklokvonnis. Omdat daarin is bepaald 
dat de avondklok direct moet worden opgeheven, heeft de Staat het hof als voorschot gevraagd 
het vonnis in de ijskast te zetten totdat het hoger beroep inhoudelijk is behandeld. Het Haagse 
hof heeft de zaak inhoudelijk voor vrijdag op de planning staan. 

De voorzitter van het gewraakte hof betwiste dat zij vooringenomen zou zijn geweest. ‘Ik 
probeer juist zo zorgvuldig mogelijk naar een zaak te kijken, zoals ik naar alle zaken kijk.’ 

Een van de gronden om te wraken was het benadrukken van de spoed die met de zaak is 
gemoeid, door de voorzitter. ‘Dat beslis ik niet, maar het hele hof. Wij gaan geen inhoudelijke 
beslissing nemen, het gaat er puur om of het vonnis voorlopig opzij gezet moet worden, totdat 
het hof de zaak inhoudelijk heeft behandeld.’ 

De oorspronkelijke zitting over het al dan niet handhaven van de avondklok begon vanmiddag 
kort na 16.00 uur, maar kon vrijwel direct weer geschorst worden. De zaak verliep meteen al 
rommelig, waarin Viruswaarheid en de rechter continu door elkaar heen praatten. ‘Als partij 
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mag ik dus niks meer zeggen? Ik vind het een hele vreemde gang van zaken’, stelde jurist 
Jeroen Pols van de actiegroep.  

De voorzitter was onverbiddelijk en dreigde Pols uit de zaal te laten zetten toen hij bleef 
protesteren tegen de gang van zaken. ‘Wilt u uw punt van orde via uw advocaat doen? U mag 
niks zeggen. Ik bepaal wanneer u het woord krijgt. Ik laat u anders uit de zaal zetten. Ja, dat 
kan. Als u doorgaat, ga ik de beveiliging halen om u naar buiten te leiden’, beet ze de jurist 
toe. 

Voor Pols was op dat moment de maat vol. ‘Ik vind het onbegrijpelijk. Mevrouw, ik wraak u. 
U bent vooringenomen. Ik accepteer dit niet. Hier doe ik niet aan mee. Dit heeft niks met 
ordelijke rechtspraak te maken. Maakt u alstublieft een proces-verbaal op, wij gaan u wraken.’ 

Pols wraakte het hof op een aantal gronden. ‘Grond een is dat u al de mening bent toegedaan 
dat dit zo’n spoedeisende zaak is, dat het nu behandeld moet worden terwijl er een uitgebreid 
vonnis was vanmorgen’, zei Pols. Ook noemde de voorzitter van het hof de protestgroep per 
abuis Viruswaanzin, in plaats van Viruswaarheid. Ook dat vindt Pols een reden te wraken. 
‘Dat is een fout van mij. Dat heb ik ook toegegeven’, reageerde de voorzitter daarop. 

Verder vond Viruswaarheid het onacceptabel dat een deel van de pers, die de actiegroep zelf 
had meegenomen, bij de zitting geweigerd werd. Dat had volgens de voorzitter te maken met 
de coronamaatregelen. ‘Maar ik vind de openbaarheid van de rechtspraak belangrijker dan de 
maatregelen’, reageerde Pols daarop. 

De kans dat het wrakingsverzoek van stichting Viruswaarheid kans van slagen heeft was 
statistisch al klein. Wrakingsverzoeken worden maar weinig gehonoreerd, blijkt uit cijfers van 
de Raad voor de rechtspraak. 

In 2019 waren er 693 wrakingsverzoeken. In slechts twintig gevallen werd de rechter 
daadwerkelijk vervangen. Ook in 2018 waren er twintig succesvolle wrakingsverzoeken, maar 
op een totaalaantal van 750 keer was dit omgerekend slechts 2,5 procent. Over 2020 zijn nog 
geen cijfers bekend. 

Een rechter kan worden gewraakt als de betrokkenen denken dat een bepaalde rechter of 
meerdere rechters niet onpartijdig zijn. Het verzoek wordt voorgelegd aan drie andere rechters 
die kijken of de wraking al dan niet terecht is, zoals momenteel bij het gerechtshof in Den 
Haag het geval is in de zaak van stichting Viruswaarheid over de avondklok. 

Viruswaarheid heeft ervaring met wraking. In de zomer pleitte de actiegroep voor een andere 
rechter in het kort geding waarin werd geëist dat de overheid stopt met de coronamaatregelen, 
waaronder de regel dat mensen 1,5 meter afstand van elkaar moeten houden. De rechter die 
toen werd gewraakt is dezelfde rechter die dinsdag bepaalde dat de avondklok per direct moet 
worden opgeheven. 

De rechtbank in Den Haag besloot eerder vandaag in een kort geding dat de avondklok van 
tafel moet, maar de overheid ging daar direct tegen in het verweer. In een zogeheten 
schorsingsincident vraagt de overheid aan de rechter de avondklok te handhaven tot er een 
hoger beroep in de zaak is geweest.  

Dat zou volgens de planning aanstaande vrijdag dienen. Het is de vraag of de wraking die 
planning op losse schroeven zet. 



139 

 

De rechtbank van Den Haag oordeelde eerder vandaag dat de juridische onderbouwing van 
de avondklok onvoldoende is. Ook zet de rechtbank ‘grote vraagtekens’ bij de feitelijke 
onderbouwing van de noodzaak van de avondklok. Rutte noemde het vonnis ‘zonder meer een 
tegenvaller.’ Hij zei ervan ‘overtuigd te zijn dat wij wel de inhoudelijke en juridische 
argumenten aan onze kant hebben. Vandaar dat hoger beroep.’ 

Het kabinet gaat ervan uit dat het het beroep zal winnen. Rutte wilde niet ingaan op mogelijke 
gevolgen van de uitspraak. Die hebben volgens hem pas zin als de Staat ook in het hoger 
beroep ongelijk krijgt. ‘Voorlopig geldt nu natuurlijk het hoger beroep en verwachten wij ook 
dat we een sterke case hebben.’ 

Dat er toch een spoedwet wordt geregeld om de avondklok in vast te leggen, is ‘ten overvloede’, 
benadrukten Rutte en Grapperhaus. Het invoeren van die spoedwet is snel te regelen, 
verwacht Rutte, hoewel hij daarbij hulp van de Tweede en Eerste Kamer nodig zal hebben. De 
Raad van State is al om een spoedadvies over het nieuwe wetsvoorstel gevraagd. Bron: AD, 16 
februari 2021.   
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Avondklok blijft van kracht, hof schort vonnis rechter op 

De avondklok blijft voorlopig van kracht. Het gerechtshof in Den Haag heeft het vonnis van 
de rechter in kort geding over het opheffen ervan voorlopig opgeschort. Het hof deed dat op 
verzoek van de Staat, die hoger beroep heeft aangetekend tegen het vonnis. Viruswaarheid-
voorman Willem Engel en jurist Jeroen Pols verlieten woest de rechtbank. ‘U heeft de 
geloofwaardigheid van de rechtspraak definitief om zeep geholpen. De rechtspraak zal zich 
moeten verantwoorden.’ 

Vanochtend bepaalde de rechter in een door actiegroep Viruswaarheid aangespannen zaak 
dat de avondklok per direct moet worden opgeheven. De Staat tekende hoger beroep aan en 
heeft het hof daarnaast in een speciale spoedprocedure gevraagd de werking van dat vonnis 
uit te stellen. 

De Staat wil dat de avondklok van kracht blijft, in elk geval totdat de zaak in hoger beroep 
inhoudelijk aan bod is geweest. Die zitting staat vrijdag op het programma bij het Haagse hof. 
Een uitspraak zal een paar dagen later volgen. 

Demissionair premier Mark Rutte reageert op het vonnis van het gerechtshof in Den Haag. 
‘Het goede nieuws dat avondklok lopende het hoger beroep van kracht blijft. Ik roep iedereen 
zich daaraan te houden. Het is van belang, want de Britse variant waart rond en die is veel 
besmettelijker. De avondklok is noodzakelijk in het pakket van maatregelen.’ Hij voegt toe: ‘Ik 
vertrouw erop dat de boa’s en handhavers goed omgaan met de handhaving van de avondklok.’ 

In het tweede deel van de zitting, nadat de wrakingskamer het verzoek tot wraking van het 
gerechtshof van Den Haag had verworpen, werd RIVM-directeur Jaap van Dissel onderworpen 
aan een reeks kritische vragen door Viruswaarheid. Jurist Jeroen Pols van de actiegroep 
beschuldigde Van Dissel van paniekzaaien en van het strooien met ongefundeerde grafieken. 
De RIVM-directeur lichtte tijdens het betoog van de advocaten van de Staat enkele grafieken 
toe, om de stelling kracht bij te zetten dat de avondklok nog steeds een noodzakelijke 
maatregel is bij de bestrijding van het virus. Ondertussen is de zitting afgelopen, het hof 
beraadt zich op een beslissing die op elk moment wordt verwacht. 

De Nederlandse staat tekende vanmiddag hoger beroep aan tegen het avondklokvonnis. 
Omdat daarin is bepaald dat de avondklok direct moet worden opgeheven, heeft de Staat het 
hof als voorschot gevraagd het vonnis in de ijskast te zetten totdat het hoger beroep 
inhoudelijk is behandeld. Dat zal waarschijnlijk vrijdag gebeuren. 

Het per direct schrappen van de avondklok zal verstrekkende en onomkeerbare gevolgen 
hebben, zegt de advocaat van de Nederlandse staat. ‘De eerste straatfeesten zijn al 
aangekondigd en de heer Engel beloofde hossende mensen op straat. Ook hebben 
horecagelegenheden aangegeven de deuren langer open te houden. Dit leidt tot een groeiend 
aantal reisbewegingen, wat een groot risico vormt op de verspreiding van het virus.’ Volgens 
de advocaat is er wel degelijk sprake van ‘een acute noodsituatie’ die het behoud van een 
avondklok noodzakelijk maakt. 

RIVM-directeur Jaap van Dissel lichtte tijdens het betoog van de advocaten van de Staat 
enkele grafieken toe. ‘De avondklok en de bezoekersregeling zijn nodig om een dramatische 
toename van het aantal besmettingen te voorkomen’, vertelt Van Dissel de rechter. Nederland 
verkeert volgens de RIVM-directeur in een ‘fragiele situatie’ met zeker 100.000 besmettelijke 
personen. 

Volgens Gerben van de Corput, de advocaat van Viruswaarheid, is de komst van Van Dissel 
‘in strijd met een goede procesorde’. ‘Het zou niet inhoudelijk worden vandaag, maar dat wordt 
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het nu toch. Wij hebben ons niet kunnen voorbereiden, maar Van Dissel kan weer een mooi 
verhaal houden. Het is een herhaling van hetgeen al gezegd is. Het wordt ingezet om u en de 
Nederlandse bevolking die angst in te boezemen. Maar het zijn allemaal doemscenario’s.’ 

Het effect van de avondklok valt volgens Viruswaarheid niet te meten. ‘Daar trap ik niet in en 
dat zou het hof evenmin moeten doen’, zegt Van de Corput. ‘Hier is evident geen sprake van 
een acute noodsituatie.’ Met de coronacijfers gaat het juiste de goede kant op, zegt de 
advocaat. Jurist Jeroen Pols rondt af: ‘We horen al een jaar lang ‘mutatie dit, mutatie dat’. 
‘Modellen dit, modellen dat’. Laten we ermee kappen en de vrijheid van 17,5 miljoen 
Nederlanders weer teruggeven.’ Bron: AD, 16 februari 2021. 

 

Verslag van een bizarre zitting: ‘Meneer Van Dissel, er komt 
niets uit van uw grafieken!’ 

Na bijna een jaar strijden kregen dansleraar Willem Engel en ‘huisjurist’ van anti-corona-
actiegroep Viruswaarheid wat ze wilden: een historische live confrontatie met RIVM-topman 
Jaap van Dissel. Verslaggever Niels Klaassen was als een van de weinige journalisten 
aanwezig. ‘Waarom wilt u mij zo kort houden!?’ 

Activist Willem Engel van Viruswaarheid schudt van nee, hevig gaat zijn hoofd van links naar 
rechts, zijn staart wiegt mee op de rug. Zojuist heeft RIVM-directeur Jaap van Dissel op maar 
een paar meter afstand van de dansleraar gezegd dat Engel ‘een beetje een onzinnige vraag’ 
stelde toen hij informeerde naar de degelijkheid van de grafieken van het OMT. Die deugen 
niet, wil Engel maar zeggen. Bron: AD, 16 februari 2021.  
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Jan Brok. © Eigen foto 
 

Na streep door avondklok wil Jan Brok uit Enter mensen met 
een boete best helpen met bezwaar maken 

DEN HAAG/ENTER - De inkt van de uitspraak over de avondklok was dinsdagmorgen nog 
niet droog of er verscheen een bericht van Jan Brok uit Enter op Twitter: ‘Zijn er mensen die 
een avondklokboete hebben? Meld je bij pluimveehoudersdoenhetsamen.nl.’ 

Ook in Twente en de Achterhoek werden de afgelopen weken honderden, wellicht duizenden 
boetes uitgedeeld vanwege het overtreden van de avondklok. Onterecht mogelijk, nu het 
besluit over die avondklok dinsdagmorgen door een Haagse rechtbank van tafel is geveegd. 

Hoeveel boetes er precies zijn uitgedeeld in Twente en de Achterhoek wil of kan de politie Oost 
Nederland niet zeggen. ‘Landelijke cijfers zijn er natuurlijk wel, maar niet per gebied’, aldus 
een woordvoerster. ‘En er zijn natuurlijk diverse soorten boetes uitgedeeld. Gewoon voor het 
overtreden van de avondklok, voor ‘rellen’, voor opruien.’ Hoewel al die boetes wel apart 
geregistreerd worden, geeft ze toe, weet ze niet of ze ook naar buiten gebracht mogen worden. 

Of er ook veel pluimveehouders onder de beboete overtreders zaten, kan de politie al helemaal 
niet vertellen. Uit een oproep van Jan Brok uit Enter zou echter de indruk kunnen ontstaan 
van wel. De Enternaar, medeoprichter van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders en 
nummer negen op de kandidatenlijst van de BoerBurgerBeweging, plaatste een oproepje op 
Twitter gericht aan mensen die beboet zijn vanwege het overtreden van de avondklok: „Hulp 
nodig bij bezwaarschrift? Meld je bij pluimveehoudersdoenhetsamen.nl en ik kan u helpen.’  

‘Ik ben sinds een paar jaar zelfstandig adviseur en doe ook veel bezwaarschriften. Daar ligt, 
met een beetje knip- en plakwerk, een mooi pad, dacht ik’, aldus Brok. Eronder ligt echter 
zijn ergernis over die avondklok, die volgens hem totaal misbruikt is. ‘Daar ben ik nog pisnijdig 
over’, zegt hij. 

Het is echter niet zo dat pluimveehouders extra vaak beboet zijn. Sterker: ze vallen kennelijk 
onder de essentiële beroepen. ‘Wanneer je twee locaties had, mocht je met een eigen verklaring 
gewoon na negen uur de deur uit’, zegt Brok. ‘Dus met een beetje verstand had iedereen wel 
zo’n formulier gedownload.’ 

Het loopt dus ook niet bepaald storm, na zijn oproep. ‘Nee, ik heb nog geen reacties’, bekent 
Brok. Bron: Tubantia, 16 februari 2021.  
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Supermarkten klaar voor later sluiten, mocht afschaffen 
avondklok doorgaan 

NIJMEGEN - Of het mag, later sluiten, weten ze nog niet. Maar supermarkten Jan Linders en 
Albert Heijn in Nijmegen zijn er wel al klaar voor.  

 



145 

 

 

Supermarkt Jan Linders aan de Frankrijkstraat in Lent. © Paul Rapp 
 
Teamleider Stef Buis van supermarkt Jan Linders in Lent is blij dat hij mogelijk langer de 
winkeldeuren mag openhouden. ‘We wachten nog op het besluit van het hoofdkantoor, maar 
als het mag, gaan we zeker langer open. Het scheelt een kwartiertje, niet 20.45 uur, maar 
21.00 uur gaan we dan dicht. Maar is alleen al voor de veiligheid beter. Hoe meer spreiding 
over de dag, hoe beter, lijkt mij.’ 
 
Filiaalmanager Robert Bouwman van de Albert Heijn aan de Van Schevichavenstraat in 
Nijmegen zal bij een positief besluit van de directie de winkeltijden zo nodig per direct 
verruimen tot 22.00 uur. ‘Of het verstandig is, laat ik over aan de autoriteiten. Maar we willen 
graag ons winkelpubliek zo goed mogelijk bedienen. Voor de rem op besmettingen in de winkel 
is het sowieso beter om langer open te blijven. Je ziet dat het hier vlak voor sluitingstijd, nu 
20.45 uur, toch veel meer dringen is dan normaal.’ Bron: De Gelderlander, 16 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:  De Stentor, 17 februari 2021. 
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Jaap van Dissel, directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM, bij aan 
een vergadering van het Outbreak Management Team (OMT). Van Dissel is voorzitter. © ANP 

Veiligheidsregio’s steunen verlenging avondklok, maar willen 
effect zien 

Het Veiligheidsberaad, met daarin de 25 burgemeesters die voorzitter zijn van één van de 
veiligheidsregio’s, steunt de verlenging van de avondklok. Dat heeft voorzitter van de raad 
Hubert Bruls, tevens burgemeester van Nijmegen, gezegd tegen persbureau ANP. Wel zegt 
Bruls dat het Veiligheidsberaad preciezer inzicht wil in wat het effect van de avondklok is op 
de besmettingscijfers. 

Hoewel aanvankelijk niet alle burgemeesters voor de avondklok waren, erkennen zij nu dat 
de maatregel lijkt te werken om mensen minder contact met elkaar te laten hebben. Volgens 
Bruls zijn de straten leger en ontvangen mensen thuis minder bezoek. ‘Daarom snappen we 
dat het kabinet dit verlengt, ook al vanwege de dreiging van de Britse variant van het virus’, 
aldus Bruls. ‘Maar om mensen te blijven motiveren, is het wel nodig dat we het effect ervan 
gaan zien.’ Bron: NRC, 17 februari 2021. 

Tweede Kamer terug van reces 

De Tweede Kamer komt waarschijnlijk morgen terug van reces om te debatteren over de 
avondklok. Ook de Eerste Kamer is gevraagd snel bijeen te komen. 

Het kabinet durft er niet op te gokken dat de rechter vrijdag alsnog toestemming geeft om de 
avondklok door te laten gaan. Dus heeft het gisteren als de wiedeweerga een spoedwet 
gemaakt die de avondklok op een andere manier mogelijk maakt. 

Als het parlement voor vrijdag instemt met de spoedwet, is de uitspraak van het Hof in Den 
Haag niet meer van belang. Ook als die de voorzieningenrechter in het gelijk stelt, kan de 
avondklok dan toch van kracht blijven. Bron: De Stentor, 17 februari 2021. 
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Spoedwet woensdag al ingediend bij Tweede Kamer 

De spoedwet die het kabinet maakt over de avondklok, wordt 
waarschijnlijk woensdag al ingediend bij de Tweede Kamer. De nieuwe wet is dinsdagavond 
al ondertekend door de koning en direct naar de Raad van State gezonden. De hoogste 
adviseur van de regering zal een spoedadvies uitbrengen, waarna het wetsvoorstel direct door 
kan naar de Kamer, zegt een woordvoerster van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het 
is aan de Kamer om te bepalen wanneer ze de wet behandelt. De Kamer moet dan terugkomen 
van reces. 

Justitieminister Ferd Grapperhaus maakte dinsdagmiddag bekend dat er een spoedwet komt, 
omdat de rechter in Den Haag de juridische grondslag voor de avondklok onvoldoende vindt. 
Die bepaalde dinsdagochtend in een zaak die de actiegroep Viruswaarheid had aangespannen, 
dat de maatregel daarom direct van tafel moest. Het kabinet stelde direct hoger beroep in en 
kondigde een spoedwet aan, wellicht ten overvloede, aldus de minister. 

Tegelijk werd het gerechtshof verzocht om de uitvoering van het besluit van de rechter op te 
schorten totdat in hoger beroep een uitspraak is gedaan. Het hof stemde daarmee in, zodat 
de avondklok in ieder geval tot vrijdag overeind blijft. Het hof behandelt dan het beroep en 
doet waarschijnlijk meteen uitspraak. 

Na de Tweede Kamer moet ook de Eerste Kamer zich nog over de spoedwet buigen. Bron: De  
Stentor, 17 februari 2021. 

Na kritiek van de Raad van State heeft het kabinet er toch voor gekozen om de avondklok in 
de coronawet op te nemen. Die wet valt weer onder de wet publieke gezondheid. Na de 
uitspraak van de rechter gisteren dat de avondklok niet voldoende juridisch onderbouwd is, 
kwam het ministerie van Justitie met een spoedwetje. De belangrijkste adviseur van het 
kabinet drong er opnieuw op aan om de maatregel toch in de coronawet op te nemen. Daar is 
uiteindelijk ook voor gekozen. Bron: AD, 17 februari 2021.  
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Coronawet vervangt noodverordeningen 

Sinds 1 december 2020 is de tijdelijke coronawet van kracht. De wet vervangt de 
noodverordeningen, waarin de maatregelen sinds maart 2020 werden opgenomen. 
Noodverordeningen zijn namelijk voor kortdurende (crisis)situaties. Maar de coronacrisis 
duurt langer. Daarom heeft het kabinet de noodverordeningen vervangen door de Tijdelijke 
wet maatregelen COVID-19. 

De Tijdelijk wet maatregelen covid-19 geldt sinds 1 december 2020 en heeft een looptijd van 
3 maanden. Indien nodig kan de coronawet steeds 3 maanden worden verlengd. Ook is het 
mogelijk de wet tussentijds in te trekken, zodra deze niet meer nodig is. De Tweede Kamer is 
betrokken bij deze besluiten. 

Noodverordeningen zijn bedoeld voor kortdurende (crisis)situaties. De dreiging van het 
coronavirus is van langere duur. Daarom blijven de maatregelen tegen het coronavirus langer 
nodig. Dat geldt dus ook voor de manieren om te zorgen dat iedereen zich aan de regels houdt. 
Die moeten in een wet komen te staan.  

De Tweede en Eerste Kamer controleren of de wet goed werkt. Als dat niet zo is, leggen de 
ministers uit waarom de wet niet goed werkt. Ook krijgen de burgemeesters bevoegdheden om 
de wet uit te voeren. Zij leggen  in de gemeenteraad uit welke keuzes zij maken. 

Neemt het aantal besmettingen toe? Dan kan de overheid door de coronawet maatregelen 
nemen. Of bestaande maatregelen aanpassen of opheffen. De maatregelen staan dan in een 
regeling. Dit wordt een ministeriële regeling genoemd. 

Voordat de regeling ingaat, mogen verschillende organisaties zeggen wat ze ervan vinden. 
Bijvoorbeeld het Openbaar Ministerie, politie en organisaties voor onderwijs, sport en zorg. 
Daarna neemt het kabinet een besluit over de regeling. 

Het kabinet legt de regeling voor aan de Tweede en Eerste Kamer. Zij krijgen een week de tijd 
om erover te debatteren. De regeling gaat dan een week later in. Maar dit gebeurt niet als de 
Tweede Kamer het niet eens is met deze regeling. Dan gaat de regeling niet meer door. 

Het kabinet kan besluiten dat de regeling meteen ingaat. Bijvoorbeeld om gevaarlijke situaties 
direct te stoppen. Het kabinet  legt dit dan uit aan de Tweede en Eerste Kamer. Ook dan heeft 
de Tweede Kamer een week om te besluiten of zij het eens is met de regeling. Als dat niet zo 
is, dan geldt de regeling niet meer. 

De wet vormt de juridische basis voor de coronaregels, zoals 1,5 meter afstand houden. Maar 
ook de sociale gedragsregels blijven belangrijk. Een wet alleen zal niet helpen. De 
verantwoordelijkheid van iedereen en van de samenleving als geheel, blijft voorop staan. Bron: 
rijksoverheid.nl.   

Avondklok: Operatie reparatie gestart 

Om zeker te zijn dat de avondklok overeind blijft is er met bloedspoed een nieuwe wet voor 
gemaakt. Dat zal de politieke schade echter niet kunnen wegnemen. 

Het moet een record zijn. Ambtenaren van het ministerie van Justitie schreven dinsdag in 
zo’n 5 uur een nieuwe wet voor de avondklok. En met lichtsnelheid ging het wetsvoorstel 
daarna naar de Raad van State voor advies- spoedadvies wel te verstaan. Morgen buigt de 
Tweede Kamer zich over de avondklok 2.0. De Eerste Kamer staat daarna klaar om de wet te 
behandelen, zodat deze al vrijdag van kracht kan zijn. Bron: AD, 17 februari 2021. 
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Premier Mark Rutte en minister Ferd Grapperhaus staan de pers te woord. © EPA 

 

Felicitaties van politie eenheden aan Willem Engel niet op 
zijn plaats 

Politiewetenschapper Jaap Timmer van de Vrije Universiteit in Amsterdam (VU) heeft geen 
goed woord over voor het feit dat de politie-eenheden Den Haag, Amsterdam en Rotterdam 
dinsdagmorgen felicitaties overbrachten aan Willem Engel van Viruswaarheid, nadat de 
rechtbank hem in het gelijk stelde wat betreft de avondklok, meldt Hart van Nederland. 

‘Er zijn wel meer organisaties die het niet met het overheidsbeleid eens zijn. Gaat de politie 
die dan straks ook feliciteren? De lieden die felicitaties hebben overgebracht, hebben de 
neutraliteit van de politie te grabbel gegooid. En dat is een kwalijke zaak’, vindt Timmer. 

De Nationale korpsleiding heeft dinsdagavond laten weten onaangenaam te zijn verrast door 
de felicitaties. ‘Terecht’, meent Timmer. ‘Maar ja, het kwaad is al geschied. Wat gaat er in het 
bolle hoofd van deze mensen om? Een gelukwens of felicitatie overbrengen aan een 
partij waarvan aanhangers stenen hebben gegooid naar je collega's? Een partij waartegen 
mogelijk zelfs binnenkort opnieuw moet worden opgetreden? Ik mag toch hopen dat deze 
felicitaties reden zijn voor een goed intern onderzoek naar wie deze politiemensen zijn.’ Bron: 
De  Stentor, 17 februari 2021. 

Avondklok blijft gehandhaafd 

Het Veiligheidsberaad zegt dat er gehandhaafd blijft worden op alle maatregelen die gelden 
tijdens de avondklok. ‘Dat betekent dat de politie en boa's waarschuwen en bij duidelijke 
overtredingen en excessen zullen verbaliseren’, aldus een woordvoerder van het 
Veiligheidsberaad. 

Het beraad van de 25 burgemeesters zei eerder dinsdag nog overvallen te zijn door het besluit 
van de rechtbank om de avondklok per direct op te heffen. Dinsdagavond werd dat vonnis 
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echter opgeschort, totdat de zaak in hoger beroep verder inhoudelijk aan bod is geweest. Dat 
gebeurt vrijdag. 

De 25 veiligheidsregio's zijn verantwoordelijk voor het handhaven van de 
kabinetsbeslissingen rondom het coronabeleid. Burgemeesters van de grootste gemeente in 
zo'n gebied zijn voorzitter van de veiligheidsregio. Zij nemen de regionale beslissingen over de 
wijze van handhaving, in samenspraak met politie en justitie. In elke regio is de afgelopen tijd 
gecontroleerd op naleving van de avondklok en er zijn al zeker 26.000 boetes uitgedeeld. 

Op sociale media was vandaag veel te doen over de avondklok. Er waren oproepen om de 
straat op te gaan voor feestjes. Maar dinsdagavond omstreeks 21.30 uur was het volgens de 
politie rustig. Vanwege de onduidelijkheid over de avondklok en de vele 'activiteiten' op sociale 
media besloot de politie om ‘wat meer blauw op straat’ in te zetten zodat er als dat nodig zou 
zijn, opgeschaald zou kunnen worden. ‘Maar dat is niet nodig. Het beeld is nu dat het rustig 
is’, aldus de woordvoerster van de korpsleiding.  

Op het Museumplein in Amsterdam was het vooral druk met politie. Agenten in busjes, op de 
motor en met de fiets waren duidelijk zichtbaar. Behalve een groepje jongens met harde 
muziek dat leek een feestje te willen bouwen, lieten ook vijf vrouwen zich op het plein zien. Ze 
riepen ’ Vrijheid, vrijheid’ , en maakten zich uit de voeten toen de politie naar hen toe kwam. 
Eerder deden de jongeren hetzelfde. 

 

ANP Museumplein  

De avondklok is in elk geval tot vrijdag nog gewoon van kracht, bepaalde het gerechtshof. De 
politie handhaaft wel, aldus de korpsleiding. Maar vanwege de lange onzekerheid, worden 
mensen eerst aangesproken en gewaarschuwd. ‘We handhaven, maar met inlevingsvermogen. 
We kijken wat er aan de hand is. De kwaadwillenden halen we ertussenuit’, verzekert Struijs. 
Hij typeert de dag als een rollercoaster. ‘Het zwabberde heen en weer. Geen avondklok, wel 
een avondklok. En de politiemensen mogen het uitleggen.’ Bron: De  Stentor, 17 februari 
2021. 

PVV en Forum voor Democratie hekelen het besluit van het gerechtshof om 
de avondklok voorlopig toch overeind te houden. Dat gebeurt in ieder geval totdat het hoger 
beroep is afgerond, dat het kabinet meteen heeft ingesteld. Vrijdag dient het beroep en 
waarschijnlijk volgt die dag ook de uitspraak. 

De verlenging van de maatregel kreeg onlangs geen steun in de Tweede Kamer van onder 
meer PVV, SGP, FvD, Partij voor de Dieren en DENK. Ze waren dan ook tevreden met het 
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vonnis van de rechter in Den Haag die dinsdagochtend de avondklok ongeldig verklaarde, 
omdat de juridische grondslag niet op orde zou zijn. SGP en PvdD waarschuwden daar al voor, 
net als de Raad van State eerder. 

Wilders twittert: ‘Wat krijg je een hekel aan een arrogante man als Rutte op 'n dag als vandaag. 
Drammend lukt het hem een glasheldere rechterlijke uitspraak tégen de avondklok in een 
paar uur tijd opgeschort te krijgen. NL is geen rechtstaat maar een hele enge Ruttestaat.’ 

Forum voor Democratie van Thierry Baudet: ‘Slachtoffers van de toeslagenaffaire moeten jaren 
vechten om hun recht te halen. Rutte laat een onwelgevallige uitspraak van de rechter dezelfde 
dag nog snel doorstrepen. Dat is klassenjustitie. Nederland is een corrupt land’, twittert de 
partij. De avondklok is nog steeds illegaal, vindt de partij. Bron: De  Stentor, 17 februari 2021. 

Geen mens op straat na ingaan avondklok 

Vrijwel geen mens was er vanavond na 21 uur op straat in Amersfoort, ondanks de juridische 
verwarring over de avondklok die uiteindelijk toch blijft gelden. . 

Ook in Enschede controleerde de politie  of er geen mensen naar de stad komen na het ingaan 
van de avondklok om 21.00 uur. Dat heeft de politie al een tijd niet gedaan, maar vanwege de 
tijdelijke streep door de avondklok, is ze deze avond met meerdere voertuigen aanwezig. Bron: 
De  Stentor, 17 februari 2021.   

Geen boetes voor overtredingen avondklok 

De Nederlandse BOA Bond zegt dat boa's iets terughoudender zullen omgaan met mensen die 
dinsdagavond na het ingaan van de avondklok nog op straat zijn. ‘We spreken mensen 
uiteraard aan op de avondklok, maar je kan niet verwachten dat iedereen het nieuws van uur 
tot uur volgt’, vertelt de voorzitter van de Nederlandse Boa Bond Ruud Kuin. Volgens Kuin 
hielden de boa's al rekening met een scenario waarbij de beslissing over de avondklok vlak 
voor 21.00 uur zou vallen, het tijdstip waarop de avondklok van kracht is. 

De Nederlandse BOA Bond is blij dat er een besluit is gevallen over de avondklok. ‘Vanuit het 
oogpunt van handhaving zou het echt beroerd zijn geweest als de avondklok eerst zou zijn 
opgeheven en daarna weer zou zijn ingevoerd’, aldus Kuin. 

Hij verwacht dat mensen de komende dagen vaker de discussie aangaan met handhavers over 
de avondklok. ‘Dat is niet fijn. De uitspraak van vanmorgen leidde al tot discussies op straat 
met de handhaving, de besluiten van het kabinet worden niet zomaar meer als werkelijkheid 
aangenomen.’ 

Het nieuws dat de avondklok mogelijk op de helling ging, hield vandaag heel Nederland in de 
ban. Hoewel het hof vanavond besloot 'm voorlopig toch in stand te houden, hopen sommige 
Nederlanders dat hij in de loop van de week alsnog wordt afgeschaft.  

Justitieminister Ferd Grapperhaus benadrukt dat de avondklok echt weer van kracht is 
vanaf 21.00 tot 04.30 uur. Hij vraagt iedereen ‘respect te tonen voor onze handhavers, die al 
een zware taak hebben’. Hij wees erop dat 95 procent van de mensen de maatregel de 
afgelopen weken heeft nageleefd. ‘Laten we dat alsjeblieft met zijn allen blijven doen, want 
we doen dit echt om de pandemie te bestrijden’, aldus de minister. Bron: De  Stentor, 17 
februari 2021. 
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Supermarkten houden zich aan de avondklok 

Supermarkten blijven zich voorlopig houden aan de avondklok, wat betekent dat winkels 
uiterlijk om 20.45 uur sluiten. Dat laat supermarktkoepel CBL weten. Eerder op de dag gaf 
het CBL al aan een dringend advies van premier Mark Rutte hierover op te zullen volgen om 

de avondklok niet te gaan negeren. 

De branche blijft volgens een woordvoerster van het CBL de adviezen van het RIVM en 
besluitvorming van de overheid volgen, zoals dit de gehele coronacrisis gebeurd is. Eerder op 
de dag stelden de supermarkten nog dat ze langer wilden openblijven als de avondklok zou 
wegvallen. Volgens de woordvoerster vond de branche het de afgelopen weken al vervelend dat 
de winkels eerder dicht moesten. Daardoor werd het overdag drukker in de supers. Toch wilde 
het CBL eerst in overleg met het kabinet voor er een besluit zou worden genomen. 

Door de avondklok moeten bijvoorbeeld de meeste Albert Heijn-filialen eerder dicht dan 
normaal. De grootste supermarktketen van het land hanteert normaal ruime 
openingstijden voor veel vestigingen, vaak tot 22.00 uur 's avonds. De nachtelijke 
bevoorrading van winkels mocht ondanks de avondklok afgelopen weken wel gewoon 
doorgaan. Bron: De  Stentor, 17 februari 2021.    

Pas over een week uitspraak hoger beroep avondklok  

Het hoger beroep over het opheffen van de avondklok is kort na 10.00 uur begonnen in het 
gerechtshof in Den Haag. De rechtbank bepaalde dinsdag in kort geding dat de avondklok 
per direct moest worden opgeheven. De Staat tekende per kerende post hoger beroep aan, 
waarna het Hof de werking van het vonnis opschortte. 

Het gerechtshof neemt een week de tijd om na te denken of de avondklok juridisch door de 
beugel kan. Het hof wil geen overhaaste beslissing nemen over de ingewikkelde kwestie. Tot 
die tijd blijft de avondklok zoals die nu is van kracht, besloot het gerechtshof.   

De rechtbank in Den Haag zette dinsdag een streep door de avondklok en oordeelde dat die 
uitspraak direct ingaat. Volgens de Haagse rechtbank waren daar twee redenen voor. Zo vond 
de rechter de wet die de avondklok mogelijk moest maken ongeschikt, omdat er een soort 
noodwet voor is gebruikt door het kabinet. Ook vond de rechter dat onvoldoende is aangetoond 
dat er noodzaak voor de avondklok is. 

De avondklok was daarmee meteen van de baan, maar via een turbo spoedappel wist de staat 
‘s middags bij het gerechtshof af te dwingen dat de avondklok in elk geval bleef gelden tot 
vandaag, de dag dat inhoudelijk naar het hoger beroep wordt gekeken. De zaak bij de 
rechtbank in Den Haag was aangespannen door Viruswaarheid. 

Beide partijen staan vandaag dus weer tegenover elkaar. Dat het kabinet ondertussen werkt 
aan een Spoedwet om de avondklok ook bij een eventuele tweede juridische nederlaag in stand 
te houden, houdt Viruswaarheid niet tegen. ‘We willen deze overwinning graag overeind 
houden, al is het maar voor al die mensen die een boete kregen en al die ondernemingen die 
nu om 21.00 uur ‘s avonds moeten sluiten. Zo reed ik zelf na negenen bijvoorbeeld nog wel 
eens langs de McDrive’, aldus advocaat Gerben van de Corput van Viruswaarheid. 

De landsadvocaat haalde tijdens de zitting onderzoeken, cijfers en adviezen aan van het RIVM 
en het Outbreak Management Team (OMT) om te onderstrepen dat invoering van de avondklok 
echt hard nodig is om de pandemie onder controle te krijgen. De effecten zijn terug te zien in 
de ziekenhuisopnames en in de verspreiding van het virus, zeker nu er nieuwe meer 
besmettelijke varianten opduiken. 
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Maar volgens Viruswaarheid horen we al maanden dat donkere wolken samenpakken, alleen 
zijn de voorspellingen volgens hen nog nooit uitgekomen. Maar het bestrijden van ziektes mag 
geen excuus zijn voor het ongebreideld beperken van vrijheden, vinden zij. 

Of er meteen vandaag een uitspraak komt, is de vraag. ‘Dat wordt aan het eind van de zitting 
bepaald,’ aldus een woordvoerster van het gerechtshof. In dat geval blijft ook de 
uitvoerbaarheid van de eerdere uitspraak van de rechter geschorst en blijft de avondklok ‘oude 
stijl’ dus overeind tot aan de nieuwe uitspraak van het hof. Bron: De Stentor, 18 februari 
2021. 

Reproductiegetal stijgt ondanks avondklok, RIVM: ‘Britse 
variant dodelijker dan bestaande’ 

Het RIVM heeft de afgelopen week iets meer besmettingen geregistreerd dan een week eerder. 
Het waren er 25.229, ten opzichte van 24.668 de week daarvoor. De nieuwe cijfers zijn de 
eerste waarin het effect van de avondklok, die inmiddels op de helling staat, door zou moeten 
werken. Ondertussen maakt het RIVM zich steeds meer zorgen over de Britse varianten van 
het virus. 

Het reproductiegetal nam ondanks de invoering van de avondklok (op 23 januari) echter iets 
toe. Op 29 januari, de meest recente datum waarvoor de 'R’ berekend kon worden, lag dat 
naar schatting van het RIVM op 0,96. Een week eerder was dat nog 0,91. Een reproductiegetal 
van 0,96 betekent dat 100 mensen 96 anderen besmetten. De epidemie kromp eind januari 
dus nog wel iets.  

Volgens het RIVM raken steeds meer Nederlanders echter besmet met de Britse variant van 
het virus. De R van die variant ging van 1,13 naar 1,15. Die van de oude variant van 0,8 naar 
0,84. Het RIVM berekent deze getallen, die met de nodige onzekerheid zijn omgeven, met 
behulp van steekproeven. Niet alle positieve tests in Nederland worden onderzocht op het type 
variant. 

Het RIVM gaat er inmiddels vanuit dat de Britse variant niet alleen besmettelijker is, maar 
ook gevaarlijker. ‘Inmiddels is uit onderzoek in het Verenigd Koninkrijk duidelijk geworden 
dat mensen die daar besmet waren met de Britse variant zieker werden en vaker kwamen te 
overlijden dan dat het geval was bij de oude varianten. Dit is nog een extra reden om je goed 
aan de maatregelen te houden.’ 

Voor het eerst is in Nederland nu ook een geval aangetoond van een nieuwe mutatie binnen 
de Britse variant, de zogenaamde E484K -mutatie. Dat gebeurde in de regio Utrecht. ‘Deze 
E484K mutatie wordt als zorgelijk beschouwd en is eerder aangetoond in de Zuid-Afrikaanse- 
en Braziliaanse varianten’, schrijft het RIVM. ‘Bij deze E484K mutatie, is de opgebouwde 
afweer na vaccinatie of na een eerdere besmetting mogelijk minder goed. Ook is de mutatie 
waarschijnlijk van invloed op de sterkte van de binding van het virus aan cellen in ons 
lichaam.’ 

Ook het percentage positieve tests bij de teststraten van de GGD, nam de afgelopen week licht 
toe. Dat bedroeg 11,5 procent, ten opzichte van 10,7 procent een week eerder. Het aantal 
mensen dat zich laat testen daalt al een aantal weken, constateert het RIVM. Afgelopen week 
waren het er iets meer dan 190.000, een week daarvoor 195.000. Half december lieten in het 
tijdsbestek van een week bijna een half miljoen Nederlanders zich nog testen op corona. 

Volgens het RIVM zorgt het strenge coronabeleid in Nederland er vooralsnog voor dat het 
aantal besmettingen niet snel stijgt. ‘Dankzij de extra maatregelen en het bijbehorende gedrag 
van mensen hebben we tot eind januari in Nederland snelle stijging van het aantal positief 
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geteste personen voorkomen. Doordat het reproductiegetal van de Britse variant boven de 1 
ligt, zal het aantal positief geteste personen met de Britse variant wel blijven toenemen.’ 

Zowel het aantal overlijdensgevallen als ic-opnames nam na een aantal weken van daling weer 
iets af. Het aantal overlijdens ging van 408 naar 423. Op de ic werden 191 mensen 
opgenomen, een week eerder waren dat er 172. Het totaal aantal ziekenhuisopnames, inclusief 
verpleegbedden, ging van 1166 naar 1120.  

De afgelopen 24 uur registreerde het RIVM 2735 positieve tests, minder dan gemiddeld voor 
deze week. Mogelijk zijn deze cijfers beïnvloed door het weeralarm dat de KNMI voor 
maandagochtend afkondigde. Bron: AD, 16 februari 2021.  

 

Advocaat Gerben van de Corput (links) praat na de rumoerige rechtszitting nog even na met 
de oprichters en voormannen van Viruswaarheid, Willem Engel en Jeroen Pols (rechts). © 
ANP 
 
 

Bredase Gerben van de Corput is advocaat van Viruswaarheid: 
‘Iemand moet het doen’ 

PRINSENBEEK - Als Viruswaarheid in beeld is, staat Gerben van de Corput op de 
achtergrond. De Bekenaar is de stille advocaat van Willem Engel en zijn veelbesproken club 
complotdenkers. ‘Zelfs collega's vragen mij waarom ik dit doe.’   

Nee, hij heeft nooit meegedaan aan acties van Viruswaarheid, voorheen Viruswaanzin. Nee, 
hij is het zeker niet in alles eens met de querulantenvoorman Willem Engel. Mr. Gerben van 
de Corput (49) is ook geen complotdenker, verzekert hij in zijn kantoor aan de Bredase 
Haagweg. ‘En ik heb niks met wappies.’ 
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Gerben van de Corput, advocaat © privé 

‘Maar ik heb wél zo mijn twijfels over maatregelen als mondkapjes en avondklok. Dat zijn 
keiharde inbreuken op onze vrijheid, gebaseerd op magere gronden. Juridisch belangrijke 
kwesties. Maar ook als normale Nederlander met een gezin vraag ik mij soms af of  dat 
allemaal noodzakelijk is, of de middelen niet veel te zwaar zijn.’ Bron: AD, 17 februari 2021.  

 

President van het gerechtshof Marie-Anne Tan-de Sonnaville voor aanvang van de zitting 
waarin het hof zich buigt over de avondklok. © Hollandse Hoogte/ANP 

 

Deze raadsheer beslist over de avondklok: ‘routinier’ lijkt niet 
bang om kabinet boos te maken 

Actiegroep Viruswaarheid verwijt ‘turborechter’ Marie-Anne Tan-de Sonnaville dat ze haar 
oren laat hangen naar de politiek. Maar bij klimaatzaak Urgenda liet haar hof het kabinet 
juist flink zweten. Morgen moet ze zich inhoudelijk buigen over de avondklok. ‘Dit kan nog 
wat worden.’ 
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Het is dinsdag 16.30 uur en voorzitter Marie-Anne Tan-de Sonnaville (1953) van het 
gerechtshof Den Haag zou wel een kopje thee lusten, vertelt ze een medewerker naast de zaal 
waar ze even daarvoor gewraakt is door Viruswaarheid. De actievoerders verwijten het 
driekoppige hof vooringenomenheid. 

Ze bladert door de papieren, maakt aantekeningen. Het is improviseren vandaag. Die ochtend 
vernietigt de kortgedingrechter de avondklok, de staat gaat in beroep, om 12.00 uur besluit 
het hof dat een turbospoedprocedure die middag nog zal dienen (zie kader onderaan). Bron: 
AD, 17 februari 2021. 

Tweede Kamer steunt spoedwet 

De Tweede Kamer steunt de spoedwet die de avondklok een nieuwe juridische basis moet 
geven. Een ruime meerderheid schaart zich achter het demissionaire kabinet, werd duidelijk 
tijdens een ingelast debat donderdag.  

De voorzieningenrechter zette dinsdag een streep door wet die het kabinet gebruikt voor de 
instelling van de avondklok. Na het vonnis kwam minister Ferd Grapperhaus met een 
spoedwet. Daarmee wordt de avondklok ingebouwd in de al bestaande coronawetgeving.  

PVV-leider Geert Wilders sprak in het debat zojuist van een ‘afgang’, die de ‘geloofwaardigheid’ 
van het kabinet heeft geschaad. ‘Wat een blamage. Er is broddelwerk geleverd. We zijn een 
avondklok in gerommeld, terwijl deze niet bewezen effectief is. De rechter is het met de PVV 
eens, dat gebeurt ook niet iedere dag, maar nu dus wel.’ 

Wilders hekelde ook dat er dinsdag zo snel hoger beroep mogelijk was, waardoor de avondklok 
die avond toch van kracht bleef. ‘Anders gaat het nooit zo snel. Dit stinkt aan alle kanten.’ 

De SGP, die eerder al waarschuwde dat het kabinet de verkeerde wet had gebruikt, vroeg zich 
af of het kabinet de Tweede en Eerste Kamer wilde passeren in eerste instantie. ‘Ik zie dat het 
geen onzin is dat de avondklok nodig kan zijn, maar er had meer zorgvuldigheid gepast.’ 

Wybren van Haga stelde namens Forum voor Democratie, dat ‘tegen iedere vorm van 
avondklok is', voor om deze alleen mogelijk te maken voor beperkte tijd, zoals een aantal 
weken. ‘Dat is nu niet opgenomen in de wet.’ 

De VVD maakte duidelijk dat het achter de avondklok blijft staan. ‘Het was, is en blijft nodig’, 
zei Kamerlid Jeroen van Wijngaarden. Ook de SP en de PvdA, belangrijk voor het vergaren van 
een meerderheid, zeiden ondanks alle bezwaren achter de avondklok te blijven staan. 

Vanmiddag komen ook premier Mark Rutte en minister Ferd Grapperhaus (Justitie) aan het 
woord.  

Als de Tweede Kamer weer instemt met de avondklok, gaat de wet met bloedspoed naar de 
Eerste Kamer. Die kan zich er uiterlijk morgen nog over buigen, zeggen bronnen. Ook daar 
lijkt er een meerderheid te zijn, maar dat is niet geheel zeker: de Eerste Kamer heeft zich nog 
helemaal niet uitgesproken over de avondklok, maar als de coalitiepartijen de steun van SP, 
GroenLinks en/of de PvdA vinden, blijft de maatregel overeind. 

Probleem is wel dat de Haagse rechter in haar vonnis ook vraagtekens plaatste bij nut en 
noodzaak van de avondklok. Dat was al onderwerp van discussie, maar tegenstanders vinden 
nu houvast in die uitspraak. 
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Volgens de rechter was er namelijk ook genoeg af te dingen op de inhoudelijke argumenten 
voor de avondklok. Ja, de opmars van de Britse variant kan ingrijpen rechtvaardigen, maar 
het staat volgens de rechter niet vast dat de mutaties tot een onhoudbare situatie zullen 
leiden. 

Bovendien werd de avondklok ingevoerd met het advies nog maar één gast thuis te ontvangen. 
Het Outbreak Management Team schat in dat die twee maatregelen samen het 
besmettingscijfer met 10 procent drukken. Maar welk middel doet nou wat? Het is een 
discussie waarvan het kabinet verlost dacht te zijn, maar die straks in het debat weer van 
voor-naar-achter gevoerd zal worden. Bron: De Stentor, 18 februari 2021.  

 

 

 



158 

 

Vulkaan Etna uitgebarsten: vliegveld Sicilië dicht 

De Etna is uitgebarsten. De vulkaan op Sicilië braakt lava en rook uit een vrij nieuwe krater. 
Door de uitbarsting van de vulkaan is het vliegveld van Catania gesloten.  

 @AP 

Foto's en videobeelden van de uitbarsting worden veel gedeeld op Twitter. Te zien is ook hoe 
de  straten van Catania met roetdeeltjes zijn bedekt. Het vliegveld van de stad ligt zestig 
kilometer ten zuiden van de berg. 

De Etna is de grootste actieve vulkaan in Europa en de laatste maanden erg actief. De 
vulkaan barst meerdere keren per jaar uit. Ruim twee jaar geleden richtte een uitbarsting 
gevolgd door een aardbeving veel schade aan. Tientallen mensen raakten gewond en 1600 
woningen liepen schade op. Bron: De Stentor, 16 februari 2021. 

 

Bij deze woning sloegen veel ruiten eruit in de nieuwjaarsnacht © Foto Hissink  
 

Opnieuw arrestaties vanwege vuurkwerkbom Deventer die 20 
huizen vernielde in nieuwjaarsnacht 
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De politie heeft vandaag twee nieuwe verdachten aangehouden in de zaak van de Deventer 
vuurwerkbom. Het gaat om een 32-jarige en een 33-jarige man uit Deventer. Een 33-jarige 
man zit al sinds de nieuwjaarsnacht vast.  

Op de Havezatelaan werd toen een in elkaar geknutselde bom tot ontploffing gebracht. Bij 20 
huizen sloegen ruiten en kozijnen eruit.  

De twee mannen die vandaag zijn aangehouden worden verdacht van betrokkenheid. De 
politie was er van overtuigd dat de man die eerder opgepakt werd niet alleen handelde. Zijn 
familie betwijfeld overigens of hij de dader is. De buurt had de oudejaarsavond en 
nieuwjaarsnacht heel veel last van heel harde knallen en wijst naar een groep rondom de 
direct opgepakte buurman.  

De recherche gaat met met de nu opgepakte Deventenaren in verhoor. Naar aanleiding van de 
uitzending van Opsporing Verzocht van 2 februari heeft het onderzoeksteam meerdere tips 
ontvangen. Het onderzoek is nog steeds in volle gang en meer aanhoudingen worden niet 
uitgesloten, meldt de politie. 

 De  man die meteen opgepakt is, zit zeker drie maanden vast: zijn voorarrest werd op 20 
januari voor drie maanden verlengd. Bron: De Stentor, 16 februari 2021. 

GGD opnieuw moeilijk bereikbaar  

Voor de tweede dag op rij is de GGD telefonisch moeilijk bereikbaar voor het maken van een 
afspraak voor een vaccinatie. Bellers staan lang in de wacht of krijgen een bandje dat ze later 
moeten terugbellen. Wie wel iemand aan de lijn krijgt kan ook niet altijd een afspraak krijgen, 
omdat het systeem niet goed werkt. 

Volgens de GGD GHOR is er geen computerstoring, maar is het systeem wel traag doordat 'we 
het overvragen'. De drukte is groot doordat alle afspraken die voor maandag stonden gepland 
moeten worden verplaatst. Vanwege de ijzel bleven de vaccinatielocaties toen dicht. 

Dat callcenter-medewerkers aan bellers vertellen dat er wel een storing is, is volgens de GGD 
GHOR 'hun interpretatie' van de traagheid van het systeem. Ze raadt mensen aan vooral 'aan 
de randen van de dag' te bellen; dan is het vaak rustiger, bijvoorbeeld tijdens etenstijd. Bron: 
RTV Noord, 16 februari 2021. 

Doorbraak na aangestoken brand in GGD-teststraat op Urk: 
twee nieuwe arrestaties 

De politie heeft vanochtend twee nieuwe verdachten opgepakt voor het in brand steken van 
de GGD-teststraat op Urk. Het gaat om een 20-jarige Urker en een 16-jarige jongen uit 
Emmeloord. 

Het tweetal werd dinsdag in de vroege ochtend aangehouden, meldt de politie. Ze worden er 
van verdacht de brand te hebben gesticht die op zaterdagavond 23 januari de teststraat van 
de GGD op Urk verwoestte.   

Door recherche-onderzoek en tips na  videobeelden in de uitzending van Opsporing 
Verzocht kwamen de twee verdachten in beeld. Zij zitten beiden vast voor verhoor. Het 
onderzoek naar de brand loopt nog door.  
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Het aantal arrestaties in de zaak staat nu op drie. Maandag 1 februari werd al een 21-jarige 
man uit Emmeloord aangehouden. Hij kwam vrij, maar bleef verdachte. Zijn auto werd in 
beslag genomen, om bij een mogelijke veroordeling bij te dragen aan vergoeding voor de 
ontstane schade. 

Het in brand steken van de GGD-locatie veroorzaakte een golf van verontwaardiging door 
heel Nederland. Onder meer Hugo De Jonge en Mark Rutte spraken hun afschuw uit over de 
situatie in het vissersdorp. Ook burgemeester Cees Van den Bos was kwaad. De GGD 
Flevoland noemde het ‘een klap in ons gezicht’. Bron: De Stentor, 16 februari 2021. 

Zuid-Koreaanse tiener stort zich tijdens pandemie op aandelen 
en heeft nu al nettowinst van 43 procent 
 

Kwon Joon is 12 jaar oud, komt uit Seoel en is fan van de succesvolle Amerikaanse 
investeerder Warren Buffet. De tiener kon afgelopen april zijn ouders overtuigen om de 
aandelenhandel uit te proberen. Met succes: de aandelen van Joon staan in minder dan een 
jaar tijd op 43 procent winst.  
 
‘Ik heb mijn ouders echt omgepraat, omdat ik een expert geloofde die stelde dat er een 
gelegenheid was, die zich maar eens in de tien jaar voordeed’, zegt Kwon Joon. Dat had hij op 
tv gezien. Joon kreeg uiteindelijk voor elkaar dat zijn moeder een account opende en daar 25 
miljoen Zuid-Koreaanse won aan spaargeld opzette (zo’n 18.500 euro). Dat was in april, tijdens 
de coronapandemie, op het moment dat de Koreaanse aandelenindex KOSPI (Korea Stock 
Price Index) net begon te herstellen van de grootste dip van het afgelopen decennium. 

 

Kwon Joon checkt zijn investeringen op de computer in Zuid-Korea. © Reuters 
 
Joons strategie was om meer naar de lange termijn te kijken dan naar aandelen waarmee hij 
op de dagelijkse markt winst kon boeken. In zijn portefeuille zaten onder meer aandelen van 
bekende firma’s als Samsung, Hyundai en het Zuid-Koreaanse internetbedrijf Kakao Talk. ‘Ik 
wil mijn investering tien tot twintig jaar behouden met een langetermijnperspectief, in de hoop 
mijn rendement te maximaliseren’, aldus de jongen van 12. Hij is alvast goed op dreef, met 
een nettowinst van ongeveer 43 procent in minder dan een jaar tijd.   
 
Zijn moeder twijfelt nu of ze hem binnen een paar jaar naar de universiteit moet sturen. Ze 
denkt dat een academisch diploma in de moderne wereld minder waard is dan een uniek 
talent. Ook Joon zelf wil liever een grote investeerder worden zoals zijn held, de Amerikaanse 
miljardair Warren Buffet.’Ik hoop ook veel liefdadigheidswerk te doen’, voegt de tiener eraan 
toe. 
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Kwon Joon speelt met zijn jongere zusje. ©  Reuters 

Kwon Joon blijkt niet de enige jongere te zijn die zich op aandelen stort, zeker nu de 
coronacrisis vele traditionele banen hard treft. In januari van dit jaar was meer dan 27 procent 
van de Zuid-Koreaanse jongeren tussen 15 en 29 jaar werkloos, hoewel ze tot de hoogst 
opgeleiden in de OESO-landen behoren. Drie kwart van de jongeren in het land gaat na de 
middelbare school naar de universiteit. 

Er zijn nu meer jonge particuliere beleggers in Zuid-Korea dan ooit tevoren. Meer dan twee 
derde van de totale waarde van de aandelenhandel van het land wordt inmiddels verhandeld 
door tieners of zelfs nog jongere personen. In 2019 was dat nog minder dan de helft. Bron: 
AD, 15 februari 2021. 

Vier Afrikaanse landen hoeven coronavaccin niet, buurlanden 
bezorgd  
 
Dat armere landen in Afrika bij coronavaccins achteraan in de rij staan, oogst veel kritiek. 
Maar waar de meeste Afrikaanse landen staan te popelen om een eerste lading, zijn er ook 
landen die helemaal geen vaccins willen ontvangen. Waarom niet? 
Het gaat om vier landen: Tanzania, Burundi, Eritrea en Madagaskar. Net als de rest van de 
wereld werden ze afgelopen najaar uitgenodigd voor Covax, het programma van de VN dat 
erop moet toezien dat alle landen ter wereld coronavaccins krijgen. Maar waar de meeste 
landen graag een verzoek indienen, sloegen deze vier Afrikaanse landen dat aanbod af. 
Allemaal met een eigen reden. 

Tanzania lijkt de ernst van pandemie niet in te zien en ontkent ronduit dat het land te maken 
heeft met corona. Sinds april zijn er in het land geen besmettingen meer gemeld. De 
Tanzaniaanse president, John Magufuli, verkondigt dat zijn land coronavrij is en daarom geen 
vaccins nodig heeft. Corona kan volgens Magufuli bestreden worden door het geloof: ’ Het 
virus is de duivel, en die kan niet overleven in het lichaam van Christus.’  In het christelijke 
Tanzania was dat volgens hem geen moeilijk gevecht.  
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Een man ontsmet zijn handen in chloorwater op de markt in Tanzania. 

 

‘Wij bidden drie keer per dag, en nu is het virus weg.’ aldus de Tanzaniaanse president 

 

Deze totale ontkenning maakt het volgens Afrika-correspondent Saskia Houttuin lastig om na 
te gaan of er inderdaad weinig besmettingen zijn. ’ De overheid publiceert geen cijfers, 
journalisten zijn niet vrij om over de gevolgen van het virus te publiceren. Volgens sommige 
reisorganisaties is er inderdaad niets aan de hand en kun je met een gerust hart het vliegtuig 
naar Tanzania pakken. Maar zij baseren zich vooral op informatie van die Tanzaniaanse 
overheid.’  
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In Tanzania bijna geen maatregelen, de president zegt: 'Corona is niet gevaarlijk'. Eerder al 
beweerde Magufuli dat Covid-19 te genezen zou zijn met stoom. Het virus bestond volgens 
hem uit vet, en dat zou onder hoge temperaturen verdampen. Het vaccin is volgens de 
president onbetrouwbaar en zelfs gevaarlijk. En zelfs als Tanzania te maken zou hebben 
gehad met coronabesmettingen, dan kwam dat volgens Magufuli door Tanzanianen die naar 
het buitenland waren gereisd om daar een vaccinatie te ontvangen. 

Dat Tanzania coronavrij is lijkt niet waar: Tanzanianen die door buurlanden aan de grens 
worden getest, krijgen geregeld een positief testresultaat. Volgens meerdere berichten zouden 
de Tanzaniaanse ziekenhuizen ook vol liggen met patiënten en heeft ook de Zuid-Afrikaanse 
variant al zijn intrede in het land gedaan. De Amerikaanse ambassade waarschuwt 
Amerikanen niet naar Tanzania te reizen. 

Ook in Burundi is er geen interesse voor vaccins. De regering zegt de focus te willen leggen op 
het voorkomen van besmettingen in plaats van het inenten van de bevolking. 95 procent van 
de besmette mensen in Burundi zou al zijn genezen. Volgens de regering is corona onder 
controle. 

Burundi is volgens Houttuin een ander verhaal dan Tanzania. ‘ In Burundi wordt bijvoorbeeld 
bij aankomst in het land een coronatest afgenomen, ook al heb je een paar dagen eerder 
hetzelfde gedaan in het land van vertrek. Er zijn officieel nog maar drie mensen aan het virus 
overleden, maar of dat klopt weten we niet. Het aantal besmettingen lijkt in vergelijking met 
de rest van de wereld mee te vallen.’  

In tegenstelling tot buurland Tanzania wordt er in Burundi op grote schaal getest op het 
coronavirus. Toch zijn ook in Burundi berichten dat niet alle besmettingen worden gemeld. 
In juni kwam de president van het land Pierre Nkurunziza plots te overlijden. Het officiële 
verhaal is dat hij bezweek aan een hartstilstand, maar het lijkt er sterk op dat hij overleed 
aan de gevolgen van het coronavirus. Zijn vrouw lag tijdens zijn overlijden al in het ziekenhuis 
met Covid-19, geruchten dat hij ook was besmet deden vlak voor zijn overlijden de ronde. 
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En dan zijn er nog Madagaskar en Eritrea. Madagaskar zegt nog geen vaccins te willen 
ontvangen, omdat het eerst wil zien of die in andere landen wel effectief blijken te zijn. 

Daarnaast beweert de eilandstaat een eigen coronamiddel te hebben gevonden, genaamd 
Covid-Organic. Het is een kruidenthee gemaakt van lokale planten. De president van 
Madagaskar is er zeker van dat die besmettingen kan voorkomen.  

 

 

 

 

De president van Madagaskar presenteerde dit voorjaar de kruidenthee tegen corona 

Van Eritrea is niet bekend wat de exacte reden is. Het land, ook wel het 'Noord-Korea van 
Afrika' genoemd, is erg afgesloten en wordt geregeerd door een dictatoriaal regime. 

Rest van Afrika klaar voor de prik. Dat deze landen weigeren vaccins aan te nemen kan er 
volgens Houttuin voor zorgen dat ze geïsoleerd raken. Waar zij de vaccins links laten liggen, 
zien andere Afrikaanse landen wel de urgentie om de vaccineren. ‘ Veel Afrikaanse landen 
staan in de startblokken om hun eerste vaccinatieprogramma’s uit te rollen. Rwanda is 
bijvoorbeeld vandaag begonnen en ook in Kenia zal het niet lang meer duren.’  

Buurlanden van Tanzania sloten in het verleden al de grens vanwege het hoge aantal 
besmettingen in de grensgebieden. Het kan zijn dat dit in de toekomst weer gebeurt. 
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Andere Afrikaanse landen zijn klaar voor vaccins, maar moeten nog even wachten. Het is nog 
lang niet gezegd of deze vier landen aan hun standpunt zullen vasthouden. Houttuin: ‘Achter 
de schermen vinden ongetwijfeld al gesprekken plaats, en zowel de 
Wereldgezondheidsorganisatie van de VN als de Afrikaanse Unie heeft een duidelijk standpunt 
ten aanzien van het virus en het belang om het snel onder controle te krijgen.’ 

De kans bestaat dus dat onder internationale druk deze landen uiteindelijk toch met tegenzin 
een bestelling zullen plaatsen voor coronavaccins. Bron: RTL Nieuws, 15 februari 2021. 

Nieuwe corona-uitbraak in UMCG: zeker twintig besmettingen 

Het UMCG kampt opnieuw met een uitbraak van het coronavirus. Deze keer betreft het de 
afdeling C2, waar hart- en longpatiënten worden verpleegd. Het gaat om tenminste elf 
patiënten en negen medewerkers. 
 
Een aantal besmette patiënten blijkt inmiddels naar andere afdelingen verplaatst. In één geval 
gaat het om een patiënt die naar het Martiniziekenhuis is overgebracht, aldus UMCG-
woordvoerder Janneke Kruse. 
 
'In deze gevallen zijn extra maatregelen genomen. Andere patiënten die in contact zijn geweest 
met de besmette patiënten worden inmiddels ook apart verpleegd, hoewel dat onder iets 
minder strenge maatregelen gebeurt.' 
De uitbraak moet op 8 of 9 februari zijn begonnen, zegt Kruse. 'We zijn bezig met een 
uitgebreid bron- en contactonderzoek. De besmette patiënten worden in zeer strikte isolatie-
plus verpleegd. Dat gebeurt zowel op de afdelingen waar de uitbraak is begonnen, als op de 
afdelingen waar ze naartoe zijn verplaatst.'  
 

 

 
 
Foto: Tristan Braakman/RTV Noord 

Kruse beklemtoont dat het UMCG er alles aan doet om geen besmettingen te hebben, 'onder 
medewerkers noch onder patiënten. Daarom is het pijnlijk en jammer dat dit nu toch gebeurt.' 
 
Het UMCG houdt er rekening mee dat het aantal besmettingen oploopt. 'We hopen van niet, 
maar er bestaat natuurlijk wel een kans dat er nog meer besmettingen gevonden gaan 
worden', zegt Kruse, die over de gesteldheid van de besmette patiënten niks kan zeggen. 
 
Door middel van 'sequenzen' wordt onderzocht om welke variant van het coronavirus het gaat. 
Het ziekenhuis verwacht in de loop van de woensdag hierover meer duidelijkheid. 
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Overigens zijn de besmet geraakte UMCG medewerkers nog niet gevaccineerd. Dat geldt 
overigens voor de meeste ziekenhuismedewerkers. Tot nu toe zijn vooral eerste hulp- en ic-
medewerkers gevaccineerd. De meeste andere zorgmedewerkers, zoals deze medewerkers van 
C2, staan in het rijksvaccinatie programma pas (veel) later op het programma. 
 
Eind december kreeg het UMCG ook al te maken met een corona-uitbraak onder medewerkers 
van een verpleegafdeling voor COVID 19-patiënten. Het ging toen om artsen, verpleegkundigen 
en facilitair personeel. De verpleegafdeling kon op maximale kracht blijven functioneren door 
het inzetten van medewerkers van andere afdelingen. Bron: RTV Noord, 15 februari 2021. 

Corona: 37 nieuwe besmettingen, 4 overlijdens 

Er zijn in Zeeland in één dag tijd 37 nieuwe coronabesmettingen bijgekomen volgens de 
registratie van het RIVM. Dat is ruim lager dan de afgelopen dagen. Mogelijk komt dit omdat 
de teststraten gisteren vanwege het winterweer 's ochtends een paar uur gesloten waren. 
 
Ook landelijk is er sprake van een daling van het aantal besmettingen. De meeste 
besmettingen zijn dit keer in de gemeente Veere (7) en Goes (6) gemeld. 
Naast de 37 nieuwe coronagevallen, zijn er overlijdens door de gevolgen van het virus 
geregistreerd. Het gaat om twee inwoners van de gemeente Goes, een inwoner van Hulst en 
een van Vlissingen. Bron: Omroep Zeeland, 16 februari 2021. 
 

 

Corona in Drenthe en Groningen: 218 nieuwe besmettingen.  

 Het RIVM noteerde over het afgelopen etmaal 107 nieuwe coronabesmettingen in Drenthe en 
111 in Groningen. 

In Drenthe gaat het om 21 besmettingen minder dan een dag eerder en 4 minder dan het 
gemiddelde over de voorgaande 7 dagen. 

In Groningen zijn het 36 besmettingen meer dan een dag eerder en 15 minder dan het 
gemiddelde over de afgelopen 7 dagen. 

Landelijk kwamen er 2735 nieuwe besmettingen bij. Dat zijn er 760 minder dan het 
gemiddelde over de afgelopen 7 dagen. 
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De cijfers geven een vertekend beeld omdat de testlocaties van GGD Drenthe en GGD 
Groningen maandag vanwege code rood een deel van de dag of zelfs de gehele dag gesloten 
waren.  

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

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

- De cijfers van het RIVM kunnen afwijken van de cijfers die de GGD-en zelf publiceren. 
 
- Dat komt door vertraging in de verwerking en doordat er naast de GGD ook andere 
organisaties zijn die coronatesten uitvoeren. Bron: Dagblad van het Noorden, 16 februari 
2021. 

 

Het Sint Elisabeth Verpleeg- en Gasthuis in Amersfoort heeft te kampen met een grote corona-
uitbraak, waarbij bijna tweederde van de 106 bewoners besmet zijn geraakt. Tien daarvan zijn 
inmiddels overleden. Met uitzicht op de tweede vaccinatieronde doet de uitbraak extra pijn, 
vindt Evelien Bongers, bestuurder van Beweging 3.0.  Bron: De Stentor, 17 februari 2021. 
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Antwerpse 14-jarigen na lockdownfeestje opgesloten in kleine, 
vieze cellen: ‘Ze hebben na vrijlating uren gehuild’ 

 

In deze cellen van goed een meter breed in het justitiepaleis zaten de jongeren, met de deur 
op slot. © HLN 

Zeven Belgische jongeren van 14 jaar hebben zondag urenlang opgesloten gezeten in het 
justitiepaleis in Antwerpen omdat ze de coronaregels hadden overtreden. Ze moesten er 
zonder eten of drinken in de kleine, vieze doorgangscellen wachten op hun ondervraging 
door de jeugdrechter. Hun ouders reageren verontwaardigd: ‘Dit land dreigt door corona een 
politiestaat te worden.’  Bron: AD, 16 februari 2021. 
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Zijn we in overdrive aan het gaan bij het handhaven van de 
coronaregels?  
 
Tieners die urenlang in de cel zitten omdat ze met zeven aan het ‘chillen’ waren of studenten 
die beboet worden omdat ze op hun balkon muziek beluisterden. Is dit nog wel in proportie? En 
zijn we niet wat in overdrive aan het gaan? 
 
Volgens politie en parket zijn de gangbare procedures gevolgd. En toen de tieners betrapt 
werden was hun houding er volgens de politie ‘niet meteen een die van veel schuldinzicht 
getuigde’. Toch blijft het bericht dat vijf 14-jarigen en twee 15-jarigen zaterdagnacht achttien 
uur lang opgesloten werden om uiteindelijk voorgeleid te worden voor de jeugdrechter bij velen 
wringen. Want hun ‘misdaad’ was: samen chillen en pintjes drinken. In niet-coronatijden een 
vrije normale tienerbezigheid. 
 
Eerder waren er ook al berichten over vier kotstudenten die beboet werden omdat ze ’s avonds 
samen op hun balkon muziek aan het luisteren waren. Het doet de vraag rijzen: moet het nu 
echt zo streng? Een erg moeilijke kwestie, meent moraalfilosoof Patrick Loobuyck (UGent en 
UAntwerpen). ‘Ik ken de dossiers niet en weet niet wat daar exact speelde, maar mijn eerste 
idee is toch ook: laat ons nu vooral niet in overdrive gaan en alle redelijkheid verliezen. We 
moeten dit namelijk met zijn allen nog een maand of twee kunnen volhouden.’ 
 
Het is ook niet de eerste keer dat het evenwicht precies wat zoek dreigt te raken, meent hij. 
‘Je zag het net voor de feestdagen ook. Sommigen kondigden toen zware controles en sancties 
aan voor wie de regels overtrad. Gelukkig is er snel gas teruggenomen en het resultaat was 
dat de feestdagen al bij al vrij goed verliepen. De meeste burgers probeerden zich op zijn minst 
aan de geest van de wet te houden. En vanuit de overheid waren er geen razzia’s of zware 
acties. Zolang iedereen zijn gezond verstand gebruikt kan het wel degelijk werken.’ 
 
Gezond verstand en redelijkheid zijn inderdaad nodig, vindt ook Koen Lemmens, professor 
mensenrechten aan de KU Leuven. Al kunnen heldere regels volgens hem ook al veel helpen. 
‘De regels zijn zodanig complex gecommuniceerd doorheen de hele crisis dat enige 
bescheidenheid wel aan de orde is’, meent hij. ‘Kijk naar de regel over het knuffelcontact. 
Daarin staat dat je één iemand mag zien zonder de coronaregels te respecteren. Maar ik ben 
er niet van overtuigd dat daar dan uit voortvloeit dat het verboden zou zijn om drie mensen 
te zien waarbij je wél alle regels respecteert. Soms vraag ik me oprecht af of een beweerde 
overtreding wel een overtreding is.’ 
 
Het helpt volgens professor Lemmens ook niet echt dat virologen soms ook aangeven dat 
bepaalde ‘overtredingen’, zoals een pizza eten met tien in de tuin, nu ook niet het grote verschil 
zal maken. Waardoor de sancties op zijn minst aanvoelen als heel disproportioneel. 
Lemmens: ‘Pas op, dat is geen verwijt hoor. En ik ben er zelf heilig van overtuigd dat er 
maatregelen moeten zijn. De vraag is of je voor elke overtreding per se een zware sanctie moet 
geven. Als iemand een rave organiseert met tientallen mensen, dan is daar geen discussie 
over. Maar die kleine situaties? Met vier op een balkon? Enkele tieners die even willen chillen? 
Daar krabt een mens zich toch wel even van achter de oren.’ 
 
Het is iets waar ook politici mee lijken te worstelen. Er is al langer kritiek op een gebrek aan 
proportionaliteit in het coronabeleid. Zeker wat de invoering van de avondklok betreft. In 
Nederland besliste dinsdag een rechtbank dat de avondklok daar met onmiddellijke ingang 
opgeheven moet worden. De Nederlandse overheid heeft volgens de rechter de wet niet op de 
juiste manier gebruikt. Ook bij ons ligt de avondklok onder vuur, vooral omdat de maatregel 
disproportioneel veel vrijheid zou inperken. Maar ook de strafzittingen waarop zelfs 
gevangenisstraffen gegeven worden aan ‘coronaovertreders’ doen vaak veel stof opwaaien. 
 
Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) en minister van Binnenlandse 
Zaken Annelies Verlinden (CD&V) houden het in de zaak van de zeven tieners vrij kort. Het is 
aan politie en parket om te duiden waarom ze deden wat ze deden. Vlaams minister van 
Justitie Zuhal Demir (N-VA) benadrukte wel dat 14- en 15-jarigen ’s nachts niet in een cel 
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horen maar in hun bed. Ook CD&V-voorzitter Joachim Coens noemde tieners in de cel steken 
‘niet in proportie’. Hij riep op om vooral ook het gezond verstand te gebruiken. 
 

 

Zijn we te streng voor 'coronaovertreders'? ‘Veertienjarigen die regels overtreden zijn geen 
criminelen. Foto Reuters 

Maar hoe doe je dat, je gezond verstand gebruiken? De regels zijn wel wat ze zijn. En je kan 
ze niet een beetje meer of minder handhaven, al naargelang wie je voor je hebt.  Als jurist 
moet professor Lemmens natuurlijk het gelijkheidsbeginsel verdedigen. Maar als burger stelt 
hij zich wel vragen. ‘Ik zie betogingen in Brussel waar ook politici in meestappen en waar ook 
regels overtreden worden. Je kan natuurlijk niet uit een fout van een ander concluderen dat 
je dan zelf maar een fout mag maken. Maar ik heb wel soms het gevoel dat het vooral de kleine 
overtreders zijn die hier moeten opdraaien.’ 
 
Burgers hebben inderdaad soms het gevoel dat er heel hard opgetreden wordt voor wat eerder 
als een futiliteit overkomt, meent ook Loobuyck. ‘Veertienjarigen die regels overtreden zijn 
geen criminelen. Dat er een duidelijk signaal naar die kinderen én naar hun ouders gaat, is 
een goede zaak. Als je als overheid vindt dat die regels nodig zijn, dan moet je ze inderdaad 
ook laten handhaven. Maar de vraag is op welke manier je dat doet. Je moet altijd nog 
menselijk blijven.’  Bron: De Morgen, 16 februari 2021.    
 
 

 
 
Kappers werken veilig, er waren geen besmettingen in kapsalons, stelt Marlene Cremers. © 
Merel Klijzing  
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Kappers voeren actie voor heropening: ‘Als er niet snel wat 
gebeurt, gaat het licht hier uit’ 

Al maandenlang geen klant meer in de stoel. Kappers zijn de wanhoop nabij en doen 
donderdag massaal mee aan de landelijke actie #lichtvoordathetuitgaat. Dat is noodzaak want 
steeds meer kappers zijn tóch aan het knippen.  ‘Ik betaal er de boodschappen van.’ 

In Alphen wordt Marlene Cremers (46), eigenaresse van Marna Hairclub, regelmatig benaderd. 
Of ze iets kan regelen, een knipbeurt of kleurbehandeling aan huis? ‘Ik krijg de vraag en ik 
voel de druk’, zegt Cremers ‘Maar ik doe het niet, omdat het echt niet mag.’ Bron: AD, 17 
februari 2021. 
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Veel agressie in coronatijd, verzameling berichten van een 
paar dagen 
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Zeventienjarige opgepakt na fatale achtervolging voor twee 
kinderen 

MOESKROEN - Twee verdachten van 17 en 21 jaar zijn in Frankrijk opgepakt voor een 
dodelijke achtervolging in het Belgische Moeskroen afgelopen weekend. De 17-jarige 
verklaarde aan de politie dat hij achter het stuur zat. Het tweede voertuig dat betrokken was 
bij het dodelijke ongeval in Moeskroen is gevonden in Frankrijk. 

Een wagen die overeenkomt met de beschrijving na het dodelijke ongeval, werd zondagavond 
in beslag genomen en getakeld in de wijk Épeule, in het Noord-Franse Roubaix. 

Een wagen die overeenkomt met de beschrijving na het dodelijke ongeval, werd zondagavond 
in beslag genomen en getakeld in de wijk Épeule, in het Noord-Franse Roubaix. 

Zondag rond 18.30 uur arresteerde een patrouille een eerste verdachte op zijn werkplek in 
Roncq. De 21-jarige man werd van zijn vrijheid beroofd in het belang van het onderzoek. 

Twee uur later meldde een 17-jarige persoon zich aan het bureau van het centraal 
politiekantoor in Tourcoing. Volgens RTBF zei de jongeman dat hij achter het stuur zat. Ook 
hij is daarom vastgezet. 

Een aanrijding op een parkeerplaats en een woordenwisseling tussen twee bestuurders 
resulteerden zaterdagnamiddag in Moeskroen in een achtervolging en een slipper met 
dodelijke afloop voor twee inzittende kinderen. 

In België stelde het parket van Doornik-Bergen een onderzoek in wegens opzettelijke 
obstructie van het verkeer en onvrijwillige doodslag met vluchtmisdrijf. De onderzoeksrechter 
in Doornik kon maandag nog geen commentaar geven op de zaak, meldt Nieuwsblad. Bron: 
De Telegraaf, 15 februari 2021.  
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MOESKROEN - Twee kinderen, van 4 en 8 jaar oud, zijn zaterdag bij een verkeersongeval om 
het leven gekomen in het Belgische Moeskroen (Mouscron). 

Volgens Nieuwsblad was het ongeluk een gevolg van een verkeersruzie. Er had een kleine 
botsing plaatsgevonden waardoor de vader van de kinderen ruzie kreeg met de chauffeur van 
een Volkswagen Polo, met Frans kenteken. 

Aan de Belgische krant zegt Julie Baiwy, procureur bij het parket van Bergen: „Op de RN58 
Dottenijs-Moeskroen wilde de bestuurder van de Opel, met daarin de twee kinderen op de 
achterbank, de Volkswagen Polo inhalen. De chauffeur van de Polo gaf daarop een ruk aan 
het stuur, waardoor het andere voertuig moest uitwijken en aan hoge snelheid tegen een 
verlichtingspaal reed.’  

De kinderen waren op slag dood. De vader van de kinderen raakte zwaargewond, maar 
verkeert niet in levensgevaar. 

De chauffeur van de andere wagen, volgens de Belgische krant een Volkswagen Polo, ging er 
na het ongeluk vandoor. Naar de man wordt nog gezocht. 

Het parket heeft een onderzoek geopend naar opzettelijke belemmering van het verkeer en 
doodslag. Bron: De Telegraaf, 14 februari 2021. 
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De politie Zeeland heeft vandaag opnieuw delen van een lichaam gevonden. Het gaat 
waarschijnlijk om delen van het stoffelijk overschot van Ichelle van de Velde uit het Zeeuwse 
Oostburg. Of daarmee álle stoffelijke resten van haar lichaam zijn gevonden, kan de politie 
nog niet zeggen. 

De vandaag gevonden lichaamsdelen zijn gevonden in het Uitwateringskanaal bij het Zeeuwse 
toeristenstadje Sluis, niet ver van de plek waar dinsdag 16 februari al een deel van het lichaam 
van Ichelle werd aangetroffen. Eerder vandaag maakte de politie bekend dat het lichaam niet 
compleet was en dat er verder werd gezocht. Ichelle werd al sinds half december 



181 

 

vermist. Vrijdag zal sectie worden verricht op de nieuw gevonden lichaamsdelen om zeker te 
weten of ze van Ichelle zijn. De familie is vanavond ingelicht over de vondst.  

Anderhalve week geleden werd de 44-jarige Vlaamse Sandra H. opgepakt. Inmiddels wordt zij 
verdacht van moord dan wel doodslag. Met haar arrestatie kwam de vermissingszaak van 
Ichelle in een stroomversnelling. Via sporen op Sandra's auto wist de politie waar ongeveer 
gezocht moest worden, met resultaat. Het lichaam van Ichelle werd dinsdag gevonden, maar 
was niet compleet. Vandaag ging de zoektocht daarom verder. Bron: Tubantia, 18 februari 
2021. 

 

De ambulance in de Margijnenenk in Deventer gistermiddag. © Rens Hulman 

 

Scooterrijder in Deventer pikt kritiek niet en duwt man 
genadeloos omver 

Een fietser in Deventer is gisteren aan het einde van de middag hard ten val gekomen na een 
duw van een scooterrijder. Het slachtoffer raakte daarbij gewond en moest met de ambulance 
naar het ziekenhuis. 

Kort voor het incident sprak de fietser de man aan op zijn rijgedrag bij winkelcentrum 
Keizerslanden, zo meldt de politie Deventer vandaag. Dat schoot bij de scooterrijder blijkbaar 
in het verkeerde keelgat. Even later, rond 17.15 uur, werd het slachtoffer namelijk van zijn 
fiets geduwd op de Marijnenenk. 

Het slachtoffer raakte daarbij gewond, zo bewijst ook het bloedspoor op straat. Hij viel met 
zijn fiets op een geparkeerde auto die daarbij beschadigd raakte. De man werd met de 
ambulance naar het ziekenhuis gebracht.   

De politie is op zoek naar getuigen. Het zou gaan om een getinte man tussen 25 en 30 jaar op 
een licht gekleurde scooter. Bron: De Stentor, 17 februari 2021. 
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Gehandicapte man trapte voetbalster (19) uit Borculo van de 
fiets: ‘Ik wilde een geintje uithalen’ 

Een 29-jarige bewoner van een zorginstelling in Drenthe geeft toe dat hij afgelopen zomer 
tijdens een vakantie in Borculo een 19-jarige vrouw van haar fiets trapte en bedreigde met 
steekwapens. De vrouw was op weg naar huis na een voetbaltraining. De man ontkent dat hij 
haar wilde ontvoeren en verkrachten. 

De verdachte bleek in de dagen voor het voorval veelvuldig op internet naar extreme porno te 
hebben gekeken en zoektermen te hebben gebruikt als ‘hoe moet je iemand ontvoeren’. De 
officier van justitie zag daarom wel degelijk aanwijzingen voor ontvoering, zo bleek woensdag 
voor de rechtbank in Zutphen. Bron: Tubantia, 17 februari 2021. 
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Witte schermen in het bos bij Denekamp waar een lichaam is gevonden. © News 
United/Dennis Nengerman 
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In het buitengebied van Denekamp is woensdag een lichaam gevonden. De vondst werd 
gedaan in een bos langs de Zoekeweg. Na onderzoek door de politie werd vastgesteld dat een 
misdrijf kan worden uitgesloten. De plek waar de overleden persoon is gevonden, werd 
afgeschermd van voorbijgangers. De brandweer plaatste daartoe witte schermen. Bron: 
Tubantia, 17 februari 2021. 

 

  

Kinderen verdacht van neersteken persoon in Amsterdam 

 In Amsterdam-Noord is vrijdagmiddag om 12.40 uur een tiener neergestoken bij een beroving 
door twee leeftijdsgenoten. De politie is nog opzoek naar de twee verdachten die rond de 13 
jaar oud zouden zijn.  

Het slachtoffer is meerdere keren gestoken en met onbekende verwondingen overgebracht 
naar het ziekenhuis. Het is niet duidelijk wat precies de aanleiding is geweest van de 
steekpartij. 

Voor de steekpartij en beroving is de politie opzoek naar twee kinderen, zo laten zij via 
Burgernet weten. Ze zouden ongeveer 13 jaar oud zijn, droegen allebei een donkere hoodie 
met capuchon en sloegen na het misdrijf met de fiets op de vlucht. Bron: De Telegraaf, 19 
februari 2021.  
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Twee doden en drie gewonden na geweldsincident in psychiatrische kliniek in Duitsland.  

 

 

 

Mutatie E484K zet voet aan wal in Nederland: hoeveel zorgen 
moeten we ons maken? 

Met E484K heeft een zorgelijke extra mutatie van de Britse variant van het coronavirus voet 
aan wal gezet in Nederland, maakte het RIVM gistermiddag bekend. Wat is E484K precies, en 
hoeveel zorgen moeten we ons maken? ‘Dit lijkt geen goed nieuws.’ 
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Eerst maar eens de techniek. E484K is een verandering in het spike-eiwit van het coronavirus, 
die inmiddels in zowel de Britse, de Zuid-Afrikaanse als de Braziliaanse variant is 
opgedoken. Al deze varianten dragen zo'n twintig mutaties, waarvan het merendeel in het 
spike-eiwit zit, en E484K is er dus eentje van. Het spike-eiwit is voor het virus van belang voor 
het binnendringen van menselijke cellen, maar is ook het doelwit van de antilichamen die 
worden opgewekt door iemand die corona krijgt of door vaccinatie. 

 

De vrees bestaat dat de extra mutatie, E484K dus, het virus zodanig verandert dat dit twee 
gevolgen heeft. Een: dat immuniteit die is opgewekt door een eerdere coronabesmetting geen 
garanties meer biedt tegen herbesmetting. Twee: dat het veranderde virus slechter wordt 
herkend door de coronavaccins. Die zijn immers ontwikkeld tegen het ‘oude’ coronavirus.  

Studies in Zuid-Afrika laten inderdaad een verminderde werking van coronavaccins zien. 
Experts vrezen dat dat komt omdat de Zuid-Afrikaanse variant de E484K-mutatie draagt. Het 
vaccin van AstraZeneca bleek in Zuid-Afrika zo slecht te werken, dat in het land gestopt werd 
met het toedienen van dat vaccin.  

En het Braziliaanse Manaus kreeg onlangs te maken met een hevige nieuwe golf van 
coronabesmettingen, terwijl de eerste golf vorig jaar al nietsontziend was geweest voor de 
afgelegen stad in de Amazone. De mogelijke verklaring: door de hoge immuniteit onder de 
bevolking moest het virus iets verzinnen om in leven te blijven, en E484K hielp daarbij een 
handje.  

Als laatste van de drie varianten ging ook de Britse variant voor de bijl voor E484K. Volgens 
het RIVM is in het Verenigd Koninkrijk nu bij 23 mensen de Britse variant met de extra 
mutatie aangetroffen. En in Nederland is dat dus het geval bij één iemand uit de regio Utrecht. 
Het is nog niet bekend hoe die persoon de gemuteerde variant onder de leden heeft gekregen: 
het bron- en contactonderzoek loopt nog. Ook de Zuid-Afrikaanse variant breidt zich in ons 
land langzaam uit, schrijft het RIVM.  
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Hoe gevaarlijk is die extra mutatie voor Nederland? Volgens Eric Snijder, hoogleraar 
moleculaire virologie van het Leids Universitair Medisch Centrum, is het nog te vroeg om daar 
definitieve uitspraken over te doen, omdat het onderzoek naar de mutatie zich nog in een pril 
stadium bevindt.  

 
 

Een tweede opleving van het coronavirus leidde in de Braziliaanse stad Manaus tot een 
enorme vraag naar zuurstof. © AFP 

‘Dus we weten nog niet goed of E484K de virusverspreiding beïnvloedt, en wat de precieze 
uitwerking is op immuniteit en de werking van coronavaccins. Maar de eerste studies geven 
aan dat deze mutatie een serieus probleem veroorzaakt. Als dat nu al gebeurt, is dat geen 
goed nieuws. Normaal zie je dit soort mutaties ontstaan als virussen het moeilijk hebben om 
zich verder te verspreiden. Maar daar is nu nog weinig sprake van, want veel mensen hebben 
nog geen corona gehad en zijn ook nog niet gevaccineerd.’ 

Volgens Snijder is E484K mogelijk de eerste, maar zéker niet de laatste mutatie die de wereld 
voor problemen gaat stellen. ‘Het hele proces van pogingen om door toevallige veranderingen 
aan immuniteit te ontsnappen, is eigen aan dit soort virussen. Het is niet verrassend dat het 
gebeurt.’ 

Voor nu de beste oplossing: vaccineren, zo rap als mogelijk? ‘Ja. Hoe meer je het virus 
terugdringt, hoe kleiner de kans op nog meer varianten, zo simpel is het. Maar dat moet je 
dan wel wereldwijd doen. Daarom is het zo belangrijk dat vaccins eerlijk verdeeld worden.’ 
Bron: De Stentor, 17 februari 2021.   

Vrijwilligers met coronavirus besmetten 

De Britse autoriteiten hebben als eerste land ter wereld toestemming gegeven vrijwilligers met 
het coronavirus te besmetten om onderzoek te doen naar wat het virus bij een mens aanricht. 
Het gaat om maximaal negentig vrijwilligers in de leeftijd van 18 tot 30 jaar. 

Ook in Nederland is zo'n proef in voorbereiding. Als de financiering rondkomt en een ethische 
commissie toestemming geeft, kan de proef bij het Leidse LUMC starten. ‘Hoe lang blijf je 
beschermd na een infectie? Hoe vergelijken we vaccins? Hoeveel antilichamen produceer je? 
Hoeveel viruslading zorgt in welke gevallen voor een infectie? Zulke vragen kun je met dit 
onderzoek beantwoorden’, aldus internist-infectioloog Meta Roestenberg eerder tegen deze 
redactie.  
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Daniël (32) uit Hoofddorp is een van de Nederlanders die wel mee wil doen aan zo’n onderzoek. 
Hij heeft zich aangemeld en wacht op een oproep. ‘Het klinkt nogal cliché, maar ik wil iets 
doen voor het land, voor de wereld. Ik zie de vernietigende impact van corona op de economie, 
ik ken ook mensen die eraan overleden zijn. Ik werk niet in de zorg, maar op deze manier kan 
ik toch wat doen in deze crisis.’ Bron: De Stentor, 17 februari 2021. 

 

Een zorgelijke mutatie van het coronavirus – E484K – is in Nederland gevonden bij een besmet 
persoon in de regio Utrecht. Het gaat om een mutatie die al eerder in Zuid Afrika, het 
Amazonegebied in Brazilië en recentelijk in de Engelse varian is vastgesteld. Experts noemen 
de situatie verontrusten en zijn het erover eens als deze mutatie de overhand krijft, moet het 
vaccin worden aangepast. Bron: De Telegraaf, 17 februari 2021. 

Winkels open in maart, pubs pas in mei: zo wil Brits premier 
Johnson het land heropenen 

 

Brits eerste minister Boris Johnson. @ Reuters 
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De Britten moeten, ondanks het grote vaccinatiesucces, nog 5 maanden wachten tot het 
normale leven een beetje is teruggekeerd. Dat blijkt uit de ‘roadmap’ die de regering-Johnson 
heeft laten lekken aan de Engelse pers. Tot die tijd zal de economie met kleine stapjes worden 
heropend. 

Geschrokken van de kritiek die hij eerder tijdens de coronacrisis heeft gehad, is premier Boris 
Johnson uiterst behoedzaam bij het opheffen van de strenge lockdown. Met de coronacijfers 
gaat het in het Verenigd Koninkrijk zeer snel de goede kant op.  

Op 8 maart moeten de scholen weer open zijn. De vraag is of dat gaat lukken omdat de 
onderwijsvakbonden tegen de terugkeer van klassikaal onderwijs zijn. Eind maart mogen de 
gewone winkels weer open, een paar weken later gevolgd door golf- en tennisclubs. Tegen die 
tijd mogen mensen ook weer in eigen land op vakantie gaan. 

Begin mei mogen de pubs en restaurants weer, op beperkte schaal, gasten ontvangen. De 
kroegkoning van het Verenigd Koninkrijk, Tim Martin, heeft de regering opgeroepen de pubs 
na Pasen al te openen. Hij heeft gewaarschuwd dat veel horecagelegenheden een langere 
lockdown niet overleven. Pas in juli kan de horeca weer op volle gang zaken doen, al moeten 
mensen dan nog afstand van elkaar houden. Het dringende advies om thuis te werken zal niet 
komen te vervallen. 

De komende dagen vergaderen ministers over een nadere invulling van de versoepeling, die 
Johnson maandag officieel zal presenteren. Conservatieve kamerleden zijn niet te spreken 
over het trage handelen van hun leider. Bron: De Morgen, 17 februari 2021. 

Extra 150 miljoen Modernavaccins voor Europa 

Europa koopt ook 150 miljoen extra Modernavaccins, meldt de Europese Commissie zojuist. 
Vanmorgen werd al bekend dat Brussel ook nog 200 miljoen doses van het coronavaccin van 
Pfizer en BioNTech heeft aangekocht. Die worden waarschijnlijk nog voor het einde van het 
jaar geleverd aan de 27 landen in de Europese Unie, waaronder Nederland.   

De Europese Commissie koopt nog 200 miljoen doses van het coronavaccin van Pfizer en 
BioNTech. Die worden waarschijnlijk nog voor het einde van het jaar geleverd aan de 27 
landen in de Europese Unie, waaronder Nederland. Daarnaast heeft Brussel een optie om nog 
100 miljoen doses te bestellen. 

Brussel had eerder al 300 miljoen doses van het vaccin besteld. Het middel van de twee 
bedrijven, Comirnaty genaamd, kwam als eerste op de markt in de EU. Bron: De Stentor, 17 
februari 2021.  

Nieuwe besmettingen in Duitsland  

In Duitsland is het aantal nieuwe coronabesmettingen het afgelopen etmaal gestegen 
tot 7556, tegenover 3856 gisteren. Ook overleden volgens officiële cijfers 560 
coronapatiënten.  

Het aantal vastgestelde coronagevallen in Duitsland stijgt wel veel minder snel dan eind vorig 
jaar. Toen werd er op een aantal dagen melding gemaakt van tuinduizenden nieuwe 
besmettingen per dag.  
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De Duitse autoriteiten besloten dinsdag het inreisverbod te verlengen uit landen waar veel 
besmettingen met coronavarianten zijn. De maatregel, die deze week zou aflopen, geldt nu tot 
3 maart.  

Minister van Volksgezondheid Jens Spahn maakte dinsdag ook bekend dat zijn landgenoten 
vanaf komende maand gratis sneltesten kunnen ondergaan. Bron: De Stentor, 17 februari 
2021. 

Oversterfte in Europa 

Europese landen hebben een oversterfte van ongeveer 450.000 personen geregistreerd 
tussen maart en november vorig jaar, blijkt uit gegevens van het Europese 
statistiekbureau Eurostat.  

De onderzoekers stellen dat de data 'een algemene indruk geven van de gevolgen qua sterfte 
van de coronapandemie omdat die alle sterfgevallen omvatten, ongeacht de doodsoorzaak'. 
Ook stelden de statistici een Europees gemiddelde vast op basis van de data van alle Europese 
landen behalve Ierland, dat geen gegevens aanleverde. 

De oversterfte bereikte een piek in november. Toen lag het aantal sterfgevallen 40 procent 
hoger dan het gemiddelde van dezelfde maand in de voorgaande drie jaar. De sterftepiek was 
met name groot in Bulgarije, Polen en Slovenië. Daar werden meer dan 90 procent meer 
sterfgevallen geregistreerd dan normaal in die maand. Bron: De  Stentor, 17 februari 2021. 

Amerika dwingt Pfizer en Moderna meer vaccin te leveren 

De Amerikaanse president Joe Biden heeft naar eigen zeggen een oorlogswet 
toegepast om farmaceuten Pfizer en Moderna te dwingen meer doses coronavaccin aan de 
Verenigde Staten te leveren, en sneller dan aanvankelijk gepland. De Amerikaanse regering 
meldde vorige week dat de bedrijven 300 miljoen doses van beide vaccins geleverd zullen 
hebben tegen het einde van juli, voldoende om alle Amerikaanse volwassenen in te enten. 

‘We hebben geregeld dat ze er vaart achter gingen zetten door de National Defense Act toe te 
passen om te helpen bij de productie’, zei Biden dinsdag tijdens een vragenuurtje in de stad 
Milwaukee. Daarmee leek hij te verwijzen naar de zogeheten Defense Production Act, waarmee 
de Amerikaanse overheid bedrijven kan verplichten te produceren voor de staat. De vorige 
regering paste die wet toe om ervoor te zorgen dat er in korte tijd meer beademingsapparaten 
in de VS zouden zijn. 

Het Witte Huis meldde gisteren dat er deze week 13,5 miljoen doses vaccin naar diverse staten 
gedistribueerd zullen worden. Vorige week waren dat er nog 11 miljoen. Het aantal vaccins 
dat naar apotheken wordt gedistribueerd moet deze week verdubbelen naar 2 miljoen doses. 
Op dezelfde dag waarschuwden regeringsfunctionarissen echter dat het extreme winterweer 
in sommige staten de distributie kan vertragen. Bron: De  Stentor, 17 februari 2021. 

Inentingen Japan 

Iets meer dan vijf maanden voordat Japan officieel gastland is van de Olympische Spelen, is 
de vaccinatiecampagne er van start gegaan. Bijna 40.000 gezondheidswerkers worden als 
eerste ingeënt met het Pfizer/BioNTech-vaccin.  
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Onder de gezondheidswerkers die als eerste een prik krijgen, zijn 20.000 dokters en 
verplegers die ermee instemden om deel te nemen aan een onderzoek naar de mogelijke 
bijwerkingen van het vaccin. 

Japan wil in maart 3,7 miljoen andere werknemers in de zorg inenten. Vanaf april krijgen 
de ruim 36 miljoen 65-plussers hun prik, gevolgd door personen met onderliggende 
gezondheidsproblemen en het personeel van rusthuizen. Pas daarna is het de beurt aan de 
rest van de bevolking, nog eens 127 miljoen mensen.  

De Olympische Spelen hadden eigenlijk afgelopen zomer plaats moeten vinden, maar 
werden uitgesteld vanwege de pandemie. De regering van de Japanse minister-
president Yoshihide Suga is erop gebrand om het massa-evenement dit jaar door te laten 
gaan, hoewel de bevolking daar minder enthousiast over is: uit een peiling van persbureau 
Kyodo bleek dat 80 procent van de inwoners vindt dat de Olympische Spelen weer moeten 
worden uitgesteld of helemaal afgelast. Bron: De  Stentor, 17 februari 2021. 

Vaccins aangekomen op Aruba en Bonaire  

De eerste vaccins zijn dinsdagmiddag (lokale tijd) vanuit Nederland aangekomen op Aruba en 
Bonaire. Curaçao verwacht woensdag de eerste vaccins te krijgen. Ook op Sint Maarten, Sint 
Eustatius en Saba is men klaar voor de vaccinatieprogramma's. Volgens het Centraal Bureau 
voor de Statistiek van Aruba is dit eiland tot nu toe het zwaarst getroffen is van het Caribisch 
deel van het Koninkrijk. 

Sinds maart vorig jaar zijn 7438 personen op Aruba positief getest op Covid-19. Daarvan 
waren er 7062 inwoners van het eiland, wat overeenkomt met zes procent. Op Aruba zijn nu 
toe zijn 68 burgers aan het virus overleden. 

De meeste besmettingen vielen in de leeftijdscategorie 25 tot 54, maar de gemiddelde 
leeftijd van de dodelijke slachtoffers is 74 jaar. De jongste overledene was 36 jaar en de oudste 
94. De meeste overledenen waren ouder dan 75 jaar.  

Sint Maarten en Curaçao zitten onder het aantal besmettingen van Aruba. Zo heeft Sint 
Maarten bijna tweeduizend besmettingen en 27 doden op ruim veertigduizend 
inwoners. Curaçao, met ruim 150.000 inwoners, heeft meer dan 4600 besmettingen gehad en 
22 doden. Op de eilanden wordt in de cijfers geen onderscheid gemaakt tussen inwoners en 
geen-inwoners. Op Bonaire, Sint Eustatius en Saba gaat het, ook procentueel gezien, om veel 
kleinere aantallen. Bron: De  Stentor, 17 februari 2021.   

Betaling VS aan WHO 

De Verenigde Staten betalen nog deze maand ruim 200 miljoen dollar aan 
de wereldgezondheidsorganisatie WHO. De vorige regering onder president Trump had zich 
teruggetrokken uit de VN-organisatie omdat die in samenspraak met Peking nalatig en 
misleidend zou zijn geweest in de aanpak van de coronacrisis. 

Minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken zei in de VN-Veiligheidsraad dat de VS 
zijn financiële verplichtingen nog deze maand nakomen. De VS zijn goed voor 20 procent van 
de inkomsten van de WHO en zullen er volgens Blinken aan bijdragen dat de organisatie 
de wereldwijde reactie op de pandemie kan leiden. Bron: AD, 17 februari 2021. 
 



192 

 

Nederlanders vragen om versoepeling lockdown 

Het aantal Nederlanders dat vraagt om een versoepeling van de lockdown neemt 
toe, concludeert onderzoeksbureau I&O Research na een enquête in opdracht van de 
NOS. Zo'n 45 procent wil minder maatregelen, terwijl dat eind januari voor 21 procent 
gold. Bijna een op de tien ondervraagden wil juist dat de lockdown verder wordt aangescherpt. 
Dat is een flinke daling, want eind januari vond 29 procent dit en begin januari 33 procent. 

In de peiling komt ook naar voren dat Nederlanders minder achter de coronamaatregelen 
staan. Zo'n 68 procent steunt de aanpak, terwijl 75 procent dat eind januari deed en 72 
procent begin januari. Vooral jongeren voelen zich slechter dan voor de coronacrisis. Iets meer 
dan de helft van de deelnemers wil daarom dat de maatregelen eerst voor jongeren worden 
versoepeld. Bron: AD, 17 februari 2021. 
 
 

Virusremmer ontwikkeld 
 
Een team internationale wetenschappers, waaronder onderzoekers van het Erasmus MC in 
Rotterdam, hebben een virusremmer ontwikkeld die de overdracht van SARS-CoV-2 tussen 
fretten voorkomt, meldt het wetenschappelijke tijdschrift Science. 
 
Het middel is een lipopeptide, oftewel een klein antiviraal eiwit met een cholesterol ‘staart’. 
Eénmaal daagse toediening in de neus bleek voldoende om fretten volledig te 
beschermen tegen besmetting met het virus dat Covid-19 veroorzaakt. 
 
‘Het middel voorkomt dat het virus de cellen in de neus en longen binnendringt. Daardoor 
krijgt het virus niet de kans om zich te vermenigvuldigen’, zegt viroloog Rik de Swart van het 
Erasmus MC. 
Het onderzoek werd uitgevoerd in fretten, die net als nertsen erg gevoelig zijn voor het virus. In 
celkweek werkt het ook tegen nieuwe virusvarianten uit het Verenigd Koninkrijk en Zuid-
Afrika. 
 
Het antivirale middel is mogelijk te ontwikkelen tot een neusspray om ook mensen te 
beschermen tegen het virus. De onderzoekers benadrukken dat het middel geen langdurig 
effect heeft, zoals een vaccin, maar hooguit één dag werkzaam is. 
 
‘Het is dus niet geschikt om een groot deel van de wereldbevolking langdurig te 
beschermen door ze dagelijks een neusspray te geven. Wij denken wel dat deze antivirale 
middelen kunnen helpen om de pandemie onder controle te krijgen.’ Bron: AD, 17 februari 
2021. 
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Sociale huurwoningen in de Afrikaanderwijk in Rotterdam. © Hollandse Hoogte / Hans van 
Rhoo 
 

Bewoners sociale huurwoningen krijgen dit jaar geen 
huurverhoging 

Het kabinet bevriest de huren voor alle sociale huurwoningen in Nederland. Dat zijn huizen 
met een gereguleerde huurprijs van maximaal 752 euro per maand. Dat heeft demissionair 
minister Kajsa Ollongren besloten na een oproep van de Tweede Kamer.  

Normaal gesproken gaat jaarlijks de huur in juli omhoog voor alle huurders. Dit jaar zou dat 
2,4 procent zijn (inflatie plus 1 procent). Hoe het verschil in inkomsten voor woningcorporaties 
moet worden opgevangen, wordt nog nader onderzocht door het kabinet.  

De Tweede Kamer nam vorige week onverwachts een motie aan van de SP, dat het kabinet 
opriep om op deze manier huishoudens die in de knel zitten vanwege corona financieel 
tegemoet te komen. De VVD was bij eerdere voorstellen tegen een algemene bevriezing van de 
huren, maar besloot nu voor te stemmen. Het CDA noemde dat zo vlak voor de verkiezingen 
opportunistisch, omdat de VVD steeds tegen was. 

De VVD heeft gisteren opeens voor een motie gestemd om de huren van sociale woningen dit 
jaar te bevriezen. Een oproep aan het kabinet van de SP, GroenLinks en PvdA kreeg daardoor 
steun van een ruime meerderheid in de Tweede Kamer. Als de motie wordt uitgevoerd, krijgen 
alle huurders van een sociale huurwoning géén verhoging in juli. Hoe zit het? 

Los van de politieke discussie is het nuttig om de verschillende regelingen uit te leggen die dit 
jaar (mogelijk) gelden voor huurders van een woning. Naast de huurbevriezing treedt namelijk 
ook een maximale huurverhoging in werking voor álle huurhuizen (inclusief de vrije sector) 
én hebben huurders van corporaties met een hoge huur en laag inkomen recht op een 
eenmalige huurverlaging.  Bron: De Stentor, 17 februari 2021. 
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Testplan van medisch laboratorium aangeboden aan 

basisscholen in Baarn 

 

Medisch laboratorium U-Diagnostics uit Baarn heeft alle basisscholen in Baarn 
een testplan aangeboden om corona zoveel mogelijk buiten de schooldeur te houden. 
Leerlingen en docenten krijgen dan om de vijf dagen een coronatest via een kindvriendelijke 
methode. De scholen reageren vooralsnog terughoudend. Bron: De  Stentor, 17 februari 2021. 

App groep verzamelt zich in Oss  

Een groep jongeren, bijeengekomen met zo’n vijftig auto’s, heeft zich vanavond 
in Oss verzameld. De jongeren waren afgekomen op een uitnodiging die rondging op social 
media. Ook de politie had lucht gekregen van de feestplannen en sloot de wegen naar het 
Burchtplein af. 

Om 20.45, nog voor het ingaan van de avondklok dus, was het plein in het Osse centrum weer 
leeg. De politie controleerde de inzittenden van alle auto’s die richting het Burchtplein wilden. 
Ook de gemeentelijke handhaving was aanwezig, net als straatcoaches van Secutor. Volgens 
die straatcoaches was ook de ME aanwezig. ‘We kennen veel van de jongeren die er waren. Als 
wij met ze praten doen we dat in hun eigen taal, alsof we hun grote broer zijn. Dat werkt, ze 
zijn weggegaan.’ 

Volgens hen waren er nog veel meer mensen op het avondklokfestival afgekomen. ‘Die vijftig 
auto’s, en daar zitten meerdere mensen in, stonden hier echt op het plein. Maar er zijn er nog 
heel veel langsgereden. Er waren ook mensen met de fiets gekomen. De appgroep waarin dit 
circuleerde heeft 150 leden.’ 

De politie bevestigt dat ze niet in actie hebben hoeven komen. ‘Er zijn geen arrestaties verricht, 
we hebben de wegen naar het Burchtplein afgesloten om te voorkomen dat er meer jongeren 
naar het centrum zouden komen’, zegt een politiewoordvoerder. Bron: De  Stentor, 17 februari 
2021. 

Duitsland verlengt inreisverbod 

Duitsland verlengt het inreisverbod uit landen waar veel besmettingen met coronamutaties 
zijn. De maatregel, die deze week zou aflopen, geldt nu tot 3 maart. In principe mogen alleen 
personen die in Duitsland wonen, het land nog binnen, maar daarnaast bijvoorbeeld 
ook vrachtwagenchauffeurs. 

De Duitse autoriteiten sloten eind januari de grenzen voor personen uit Groot-Brittannië, 
Ierland, Portugal, Brazilië, Zuid-Afrika en de Zuid-Afrikaanse staatjes Lesotho en Eswatini 
(Swaziland). Afgelopen weekend ging de maatregel ook gelden voor het aan Duitsland 
grenzende Tsjechië en Tirol. Dat leidde tot kilometerslange files van vrachtwagens. 

Verantwoordelijk minister Seehofer van Binnenlandse Zaken wilde het Duitse inreisverbod 
aanvankelijk Europees regelen. Maar de regering in Berlijn besloot op eigen houtje te handelen 
toen zij geen stappen van Brussel zag. Bron: De  Stentor, 17 februari 2021.  
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Duitse zorginstellingen krijgen rekening vanwege Jerusalema 
Challenge 

Meerdere zorginstellingen in Duitsland hebben een onaangename verrassing van Warner 
Music gekregen na hun Jerusalema Challenge. De platenmaatschappij stuurde een rekening 
omdat er royalty's betaald moeten worden voor het nummer. 

Talloze ziekenhuizen, klinieken en verpleeghuizen deden de afgelopen maanden mee aan de 
Jerusalema Dance Challenge, om zo wat positiviteit te verspreiden tijdens de coronapandemie. 
Die video's werden veelal online geplaatst en dat blijkt nu flinke gevolgen te kunnen hebben. 
Onder meer de Uniklinik in Düsseldorf en de Schön-Klinik in Heerdt ontvingen namelijk een 
rekening van platenmaatschappij Warner Music voor het gebruiken van het nummer. Omdat 
het ‘belangrijker dan ooit is dat artiesten worden betaald voor hun muziek wanneer deze door 
derden wordt gebruikt om hun reputatie te vergroten.’  

Na de publicatie van de video benaderde de Heerdt-Klinik uit eigen beweging Warner om de 
licentiekosten op te helderen. De kliniek wilde niets zeggen over de hoogte van de kosten. 
Inmiddels heeft het bedrijf de kosten betaald, zodat de video nog enige tijd online kan blijven 
staan. Het academisch ziekenhuis in Düsseldorf heeft zijn video inmiddels offline gehaald. 
‘We hebben daarna niets meer gehoord’, aldus woordvoerder Tobias Pott. 

Uit angst voor een gepeperde rekening hebben veel andere Duitse zorginstellingen het 
voorbeeld van het academisch ziekenhuis gevolgd. Naast zorginstellingen deed ook de Duitse 
politie mee aan de challenge en ook daar zijn rekeningen naartoe gestuurd. Het ministerie van 
Binnenlandse Zaken van Noordrijn-Westfalen liet weten dat het ‘claims van Warner Music 
voor verschillende politiebureaus had afgehandeld in verband met de Jerusalema Challenge’. 
Verdere details zijn daarover niet gedeeld.  

Ook in Nederland deden talloze zorginstellingen mee aan de challenge. De video's daarvan zijn 
nog massaal te vinden op YouTube. Het is nog onduidelijk of ook zij daarvoor een rekening 
zullen krijgen. De Nederlandse afdeling van Warner Music was tot nu toe niet bereikbaar voor 
commentaar. Bron: De  Stentor, 17 februari 2021. 

Jumbopersoneel doet Jerusalema Challenge: ‘Voor een 
glimlach op het gezicht van de klanten in Winterswijk’ 

Ze zijn zeker niet de eersten die de uitdaging aangingen. Ziekenhuizen, zorgcentra en vele 
anderen gingen hun voor. Maar dat maakte de overtuiging van het personeel van de 
Winterswijkse Jumbo er niet kleiner om. Met bijna het voltallige personeel dansten zij de 
Jerusalema Challenge en maakten er een indrukwekkende video van.  

‘In deze bijzondere tijden willen wij onze klanten graag een glimlach bezorgen en hopen dat 
met deze positieve dans-video te bereiken!’ Aan alle positieve reacties te zien is die opzet zeker 
geslaagd. De YouTube-dansvideo is ook te zien op de Facebookpagina van de supermarkt. 

Daar plaatsten honderden mensen een reactie. ‘Dit filmpje brengt zeker een glimlach op het 
gezicht. Jullie zijn toppers in deze bijzondere tijd. Alle medewerkers hele fijne feestdagen 
toegewenst en geniet!’, laat een vast klant weten. 

De 'helden van de supermarkt’ staan elke dag klaar om hun klanten te helpen. ‘Geweldig, 
dank jullie wel dat jullie dit moeilijke jaar elke dag voor ons klaar stonden',  memoreert een 
klant onder de video die inmiddels al duizenden keren is bekeken. Bron: De  Stentor, 21 
december 2020. 
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Het voltallige Jumbopersoneel in Winterswijk danst de Jerusalema Challenge als hart onder 
de riem voor hun klanten. © Still uit video   

Betalen zorginstellingen in de regio de rekening voor de 
Jerusalema Challenge, zoals in Duitsland?  

De Jerusalema Challenge kan misschien een vervelend staartje krijgen voor onder meer 
ziekenhuizen en zorgstellingen in Oost-Nederland. Meerdere Duitse zorginstellingen hebben 
namelijk een rekening gekregen van platenmaatschappij Warner Music na het uitvoeren van 
de challenge. Reden: er moeten royalty's betaald worden voor het nummer.  

Veel ziekenhuizen en zorgstellingen uit de regio deden mee aan de challenge afgelopen 
najaar.  Bron: De Stentor, 17 februari 2021. 

 

Een videostill van de Jerusalema Challenge van het Deventer Ziekenhuis © Deventer 
Ziekenhuis  
 
 

Veertien ingeënte bewoners Duits verzorgingstehuis tóch 
besmet 

In de Duitse gemeente Belm zijn veertien bewoners van een verzorgingstehuis positief getest 
op de Britse coronavariant ondanks dat zij gevaccineerd waren. Dat hebben de lokale 
autoriteiten zondag bekendgemaakt. Volgens het regionale nieuwsmedium NDR hebben de 
bewoners vooralsnog geen of slechts lichte klachten. 
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Alle inwoners van het zorgcentrum waren op 25 januari voor de tweede keer ingeënt met het 
Pfizer-vaccin. Ruim een week later werden de eersten van hen positief getest. Volgens de NDR 
heeft de Duitse minister van Volksgezondheid Jens Spahn het Robert Koch-Institut gevraagd 
om een onderzoek in te stellen naar de besmettingen.  
 
Minister Spahn heeft zelf al verschillende verklaringen geopperd, schrijft de NDR. Zo zouden 
de patiënten onopgemerkt besmet geraakt kunnen zijn vóór hun tweede inenting. Ook zou het 
kunnen dat de vaccinaties de besmettingen niet hebben weten te voorkomen, maar wel de 
klachten hebben verlicht. 

Alle bewoners, het zorgpersoneel en hun families zijn in quarantaine gegaan, aldus de lokale 
autoriteiten van de noordwestelijke deelstaat Nedersaksen waarin Belm ligt. Bron: NRC, 8 
februari 2021. 

Twee keer meer Russen overleden met corona dan eerder 
gemeld 

In Rusland zijn vorig jaar tweemaal zoveel mensen overleden die het coronavirus onder de 
leden hadden als eerder werd gemeld door de autoriteiten. Zeker 162.429 inwoners van 
Rusland overleden aan het virus of met het virus onder de leden. Dat blijkt uit de nieuwste 
cijfers van Rosstat, het Russische statistiekbureau, melden internationale persbureaus. Van 
hen stierven ruim 86.000 mensen aan het virus nadat zij positief waren getest. In ruim 17.000 
gevallen werden zij niet getest, maar stierven zij waarschijnlijk wel aan Covid-19. Zeker 58.000 
mensen hadden het virus opgelopen maar stierven aan andere ziekten; in een deel van deze 
gevallen leidde het coronavirus wel tot fatale complicaties van bestaande aandoeningen.  
 
Een rechter in het Duitse Baden-Württemberg heeft de avondklok in die deelstaat verboden. 
Het straatverbod tussen 20.00 uur en 05.00 uur geldt sinds medio december in de 
zuidwestelijke Duitse deelstaat, maar wordt vanaf woensdag afgeschaft. De rechter stelde 
onder meer dat de avondklok een „excessieve’  maatregel is, die enkel is toegestaan als laatste 
redmiddel. Daarbij moeten autoriteiten kunnen aantonen dat het virus niet op een andere 
manier kan worden bestreden, wat volgens de rechtbank nu niet het geval is.  
 
Het aantal patiënten op Franse intensive care-afdelingen was nog niet eerder zo hoog, zo 
melden internationale persbureaus. Op dit moment liggen er zeker 3.363 coronapatiënten in 
Frankrijk op de IC. Verschillende artsen en medici riepen de afgelopen dagen op tot invoering 
van een strenge lockdown, wat de regering vooralsnog afhoudt. Het kabinet hoopt met de 
huidige maatregelen, waaronder een avondklok, en de vaccinatiecampagne strengere 
maatregelen te kunnen afwenden. Momenteel zijn zeker 1,92 miljoen inwoners van Frankrijk 
ingeënt tegen het coronavirus, maakte het ministerie van Volksgezondheid maandag bekend. 
Bron: NRC,  8 februari 2021. 
 
 

Update coronabesmettingen 
 
Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding meldt dat er op dit moment 1919 
coronapatiënten in ziekenhuizen worden behandeld. Dat zijn er zeven minder dan 
gisteren. Het aantal patiënten op de verpleegafdelingen nam met één af tot 1399. 
 
Op de intensive cares daalde het aantal coronapatiënten met zes tot 520. Wegens drukte zijn 
het afgelopen etmaal zeventien patiënten overbracht naar ziekenhuizen in andere regio's, 
onder wie vijf ic-patiënten. 
 
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu meldt 3416 nieuwe 
coronabesmettingen over de afgelopen 24 uur. Dat is onder het gemiddelde, want in de 
afgelopen week kwamen er gemiddeld 3628 positieve tests per etmaal binnen. De afgelopen 
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dagen registreerde het RIVM ongeveer 2800 positieve tests per dag. Op woensdagen zijn er 
over het algemeen meer positieve tests dan op maandagen en dinsdagen. 
 
Het aantal sterfgevallen door corona steeg met 89, wat niet wil zeggen dat al die mensen in 
een periode van 24 uur zijn overleden. Sinds het begin van de uitbraak zijn zeker 15.020 
Nederlanders aan de gevolgen van een besmetting overleden, maar het werkelijke aantal 
doden ligt waarschijnlijk hoger. Iets meer dan een miljoen mensen zijn positief getest, maar 
ook hier ligt het werkelijke aantal zeker hoger.  Bron: De Stentor, 17 februari 2021.  
 
 

Valse coronavaccins  
 
Het Europees bureau voor fraudebestrijding (OLAF) onderzoekt de toenemende praktijken 
met valse coronavaccins. Ook adviseert het agentschap volgens Europees 
Commissievoorzitter Ursula von der Leyen lidstaten hoe ze oplichting met Covid-19-vaccins 
kunnen vaststellen. 
 
‘We zien een groeiend aantal fraudezaken en pogingen tot bedrog gerelateerd aan vaccins’, 
aldus Von der Leyen tijdens een persconferentie in Brussel. De commissie onderneemt actie 
om die groeiende trend te beteugelen en mensen die ervoor verantwoordelijk zijn voor de 
rechter te brengen, zei ze. 
 
‘In een crisis als deze zijn er altijd mensen die proberen een slaatje te slaan uit de problemen 
van anderen’, constateerde ze. Het is volgens Von der Leyen, van huis uit arts, extreem 
riskant om vaccins aan te nemen die op de zwarte markt worden aangeboden. Bron: De 
Stentor, 17 februari 2021. 
 

Hilton helft minder omzet 
 

Het Amerikaanse hotelconcern Hilton Worldwide, bekend van de Hilton-hotels en merken als 
DoubleTree by Hilton, is in 2020 keihard geraakt door de coronacrisis. Wegens wereldwijde 
reisbeperkingen dook het aantal hotelgasten omlaag en daardoor boekte het bedrijf ruim de 
helft minder omzet.  
 
Daarbij vielen de resultaten voor het vierde kwartaal tegen omdat het coronavirus in grote 
delen van de wereld oplaaide en dat zorgde voor nieuwe reisbeperkingen en 
lockdownmaatregelen. De omzet per beschikbare kamer, een maatstaf die veel gebruikt wordt 
in de hotelwereld, kelderde in het vierde kwartaal op jaarbasis met bijna 60 procent naar 
40,70 dollar. In Azië waren vorig jaar met 44 procent de meeste kamers bezet, en in Europa 
met 28,6 procent de minste.  
 
De kostenbesparingen van het bedrijf konden de dalende opbrengsten bij lange na niet 
goedmaken. Hilton leed in het hele jaar een verlies van 720 miljoen dollar op een omzet van 
4,3 miljard dollar. In 2019 werd nog 886 miljoen dollar winst geboekt. Toen waren de 
opbrengsten 9,5 miljard dollar.  
 
In juni maakte de hotelketen bekend wereldwijd ongeveer 2100 kantoorbanen te schrappen. 
Ook werd personeel langer op verlof gestuurd, moesten werknemers korter werken en 
salarissen werden voor langere tijd verlaagd. 
 
Toch opende Hilton vorig jaar 414 nieuwe hotels, waarvan 154 in het vierde kwartaal. Zo 
opende het bedrijf in Xiamen in december zijn driehonderdste hotel in China. 
 
De onderneming en haar dochtermerken hadden op 31 december bijna 2570 hotels 
wereldwijd met in totaal meer dan 397.000 kamers. In Nederland gaat het om vijftien hotels, 
waaronder het Waldorf Astoria in het centrum van Amsterdam. 
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Ondanks de lockdowns in veel landen in de wereld zijn vrijwel alle hotels van Hilton wel 
gewoon open. Het concern laat weten dat per 10 februari dit jaar mensen in 97 procent van 
al zijn hotels een kamer kunnen krijgen. Bron: De Stentor, 17 februari 2021. 

 

Wegwerken corona-achterstanden onderwijs  

 
Het kabinet trekt 8.5 miljard euro uit om de corona-achterstanden in het onderwijs weg te 
poetsen, melden Haagse ingewijden. Met het ‘steunpakket’, waarvoor het kabinet de 
staatsschuld laat oplopen, worden maatregelen genomen van basisonderwijs tot universiteit 
en voor korte en lange termijn. 

Onderwijsministers Ingrid van Engelshoven (D66)  en Arie 
Slob (ChristenUnie) maken vandaag de invulling bekend van het vorige maand 
aangekondigde ‘nationaal programma’ om onderwijsachterstanden weg te werken. Van de 8,5 
miljard gaat 6 miljard euro naar het basis- en voortgezet onderwijs. 

Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer roept het kabinet op de middelbare scholen te 
openen. De negatieve gevolgen zouden voor scholieren te groot zijn. Bron: De Stentor, 17 
februari 2021.  

RVO keerde al twee miljard euro uit aan ondernemers 

Kent u de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland? Honderdduizenden ondernemers 
inmiddels wel. De RVO toetst of er wel of geen steun wordt verleend aan bedrijven die door 
corona in de problemen zijn gekomen. 

Het was - voorzichtig uitgedrukt - even schakelen voor de ambtenaren van RVO. Doorgaans 
zijn ze druk met adviezen en subsidies aan ondernemers die willen verduurzamen, 
internationaliseren of innoveren. En nu kreeg de rijksdienst opeens duizenden radeloze, 
verdrietige of woedende ondernemers aan de lijn die door corona en de verplichte sluiting 
faillissement vrezen. Bron: AD, 17 februari 2021. 

Schouderklop voor inwoners IJsselland: niet langer predikaat 
‘zeer ernstig’ 

Deze regio is momenteel het beste jongetje van de klas als het gaat om aantallen 
coronabesmettingen. De GGD-regio IJsselland zakt op het coronadashboard van de 
rijksoverheid naar risiconiveau ‘zorgelijk’, na maandenlang in ‘ernstig’ en ‘zeer ernstig’ te 
hebben verkeerd.   

IJsselland heeft daarmee de primeur om als eerste GGD-regio verlost te zijn van het predikaat 
‘zeer ernstig’ op het dashboard. De GGD-regio meldt 88 besmettingen per 100.000 
inwoners. Omdat ook de instroom van coronapatiënten in de ziekenhuizen relatief laag is, 
zakt IJsselland van het vierde risiconiveau naar niveau twee.  

Landelijk ligt het gemiddelde op 146 besmettingen op de 100.000 inwoners. Vorige week tikte 
IJsselland met 99 besmettingen per 100.000 inwoners al het tweede niveau aan, waarvan de 
bovengrens op 100 ligt. ‘Dat hebben we deels te danken aan de enorme inzet waarmee mensen 
hun gedrag aanpassen aan de maatregelen’, zegt directeur van de GGD IJsselland Rianne van 
den Berg.  
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‘De status ‘zorgelijk’ is hoogstwaarschijnlijk maar tijdelijk. Hoe graag we dat ook anders 

zouden willen.’Toch is Van den Berg niet hoopvol gestemd. ‘Deze weken laten maar weinig 

mensen zich testen. Minder dan landelijk. Daardoor vinden we gewoon minder besmettingen.’  

De daling geeft volgens Van den Berg een vertekend beeld. ‘Het RIVM verwacht de komende 
weken weer een stijging te zien van het aantal besmettingen. De status ‘zorgelijk’ is daardoor 
hoogstwaarschijnlijk maar tijdelijk. Hoe graag we dat ook anders zouden willen.’ 

Noord- en Oost-Gelderland noteerde de afgelopen week gemiddeld 86 coronabesmettingen per 
100.000 inwoners. De week ervoor was dat nog 119. Dit is opmerkelijk omdat deze regio begin 
januari landelijk gezien nog tot de zes regio’s met de hoogste besmettingscijfers behoorde.  

‘We zien al acht weken dat de cijfers dalen’, zegt epidemioloog Caroline Timmerman van de 
GGD Noord- en Oost-Gelderland. Een verklaring daarvoor heeft ze niet. ‘We dalen net iets 
harder dan de rest van Nederland. Je ziet dat de pandemie steeds met een golfbeweging door 
het land gaat.’ 

Behalve IJsselland noteert ook de aangrenzende GGD-regio Gelderland-Midden lage 
besmettingscijfers. ‘Dit kan er op wijzen dat het virus in dit deel van Nederland wat minder 
prominent aanwezig is dan in Noord-Holland-Noord en Limburg-Noord, die momenteel met 
hogere aantallen te maken hebben’, zegt Timmerman.  

Noord- en Oost-Gelderland blijft als regio op het landelijk coronadashboard voorlopig 
ingedeeld bij risiconiveau ‘zeer ernstig’ omdat de ziekenhuisopnames gemiddeld genomen nog 
hoog zijn. Die instroomcijfers zijn het gevolg van de hoge besmettingscijfers eind december, 
begin januari in deze regio.         

GGD-regio Flevoland noteert 106 besmettingen per 100.000 inwoners (niveau ernstig) en zit 
met ziekenhuisopnames nog in niveau ‘zeer ernstig’.  

Het laagste risiconiveau op de routekaart van het kabinet is waakzaam. Daarvan zijn de 
oostelijke GGD-regio’s  nog ver verwijderd, want hiervoor geldt een maximum van 35 
besmettingen per 100.000 inwoners. Pas wanneer heel Nederland het niveau waakzaam 
bereikt, komt afschaling van veel coronamaatregelen in beeld.  

In Noord- en Oost-Gelderland worden de meeste besmettingen nog steeds opgelopen in 
thuissituaties. ,,Op plek twee staat bezoek, maar dat neemt af.’  Timmerman koppelt dit aan 
het maximum van één bezoeker en de invoering van avondklok, waardoor mensen minder 
geneigd zijn om ‘s avonds op visite te gaan.  

Beide GGD-regio’s zien het aantal besmettingsclusters in zorginstellingen afnemen. In 
IJsselland zitten de meeste clusters bij bedrijven.        

De dalende besmettingscijfers maken het voor de GGD’s weer mogelijk om het bron- en 
contactonderzoek volledig uit te voeren. Positief geteste inwoners hoeven hun directe 
contacten niet zelf te informeren zoals dat het geval was toen de cijfers hoog waren en de GGD 
het niet kon bijbenen. Bron: AD, 17 februari 2021.  

Ouders brengen eigen kinderen naar de politie na overval op 
supermarkt in de Achterhoek 
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De twee jongens die dinsdagavond zijn aangehouden voor een gewapende overval op een 
supermarkt in de Achterhoek zijn door hun ouders naar de politie gebracht.  

Zij brachten hun kinderen ongeveer anderhalf uur na de overval naar het politiebureau met 
de mededeling dat dit de overvallers waren waarnaar de politie op zoek was. 

Die overval vond plaats op supermarkt Coop in Gaanderen, in de gemeente Doetinchem.  De 
politie verspreidde dinsdag kort na 19.30 uur een Burgernetbericht met de vraag uit te kijken 
naar twee jongens, die even daarvoor de winkel hadden overvallen. Hierbij zou 
winkelpersoneel bedreigd zijn met één of meerdere wapens. Daarna gingen de overvallers er 
vandoor in de richting van de Rijksweg, met een Coop-tas bij zich. Bron: De Stentor, 17 
februari 2021.   

 

De politie bij de Coop in Gaanderen na de overval van dinsdagavond. © GinoPress B.V.    
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Het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven is opnieuw getroffen door een uitbraak van het 
coronavirus. Deze keer gaat het om de afdeling chirurgie, maakte het ziekenhuis bekend. Er 
zijn daar vijf patiënten en drie medewerkers positief getest. Bron: De Telegraaf, 17 februari 
2021. 

 

 

De coronakaart van de Stentor-regio op 17 februari. © ANP/Local Focus 
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Iets meer nieuwe coronagevallen in Oost-Nederland, wél zes 
gemeenten zonder positieve test 

Het aantal positieve tests in deze regio is iets toegenomen. Afgelopen etmaal kwamen er in de 
veiligheidsregio's IJsselland, Flevoland en Noord- en Oost-Gelderland in totaal 232 
coronagevallen aan het licht: 59 meer dan een dag eerder. Zorgwekkend is deze stijging niet. 
Vrijwel alle gemeenten op de coronakaart hebben nog de geruststellende grijze of lichtoranje 
kleur. 

Op woensdag worden in de regel meer positieve tests geregistreerd dan op maandagen en 
dinsdagen. Dat is nu niet anders. Er testten landelijk 3416 mensen positief, een stijging van 
703 ten opzichte van een dag eerder. 

De toename in Oost-Nederland was relatief klein. In IJsselland (78) kwamen 26 meer nieuwe 
coronagevallen bij dan een etmaal eerder, in Noord- en Oost-Gelderland (97) steeg het aantal 
positieve tests met 19. In Flevoland was het verschil het kleinst. Daar bleken 57 mensen het 
coronavirus onder de leden te hebben, 16 meer dan 24 uur eerder.  

Liefst zes gemeenten in deze regio registreerden het afgelopen etmaal geen enkele positieve 
test. Het gaat om de gemeenten Urk, Noordoostpolder, Meppel, Voorst, Ermelo en Zeewolde. 
Voor Ermelo en Urk is het de tweede dag op rij dat nulscore werd behaald. 

Wel kleurt een viertal gemeenten donkeroranje op de coronakaart: dat betekent dat er meer 
dan 28 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners zijn geteld. Staphorst (35) scoort relatief 
het beroerdst, voor Olst-Wijhe (33), Dronten (31) en Oldebroek (30).  

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is afgelopen etmaal iets gedaald. 
Volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) behandelen 
ziekenhuizen momenteel 1919 coronapatiënten, zeven minder dan op gisteren. 

Het aantal patiënten op de verpleegafdelingen nam met één af tot 1399. Op de intensive cares 
daalde het aantal coronapatiënten met zes tot 520. Dat aantal schommelt al zo’n twee weken 
tussen de 500 en 550. 

Het officiële dodental door het virus kwam vandaag uit boven de 15.000, op dag 357 van de 
uitbraak. Zeker 15.020 Nederlanders zijn aan het virus overleden, maar het werkelijke aantal 
doden ligt waarschijnlijk hoger. Rotterdam telt de meeste coronadoden. In de Maasstad zijn 
zeker 780 mensen aan het virus overleden. Amsterdam verloor 661 inwoners door corona en 
Den Haag 502. Daarna volgen Eindhoven (280), Tilburg (270) en Utrecht (217). De dodelijkste 
dag tot nu toe is 2 april vorig jaar, toen 178 mensen overleden. 

Iets meer dan een miljoen mensen zijn positief getest, maar het werkelijke aantal besmettingen 
ligt vrijwel zeker ook hoger. Amsterdam met bijna 61.000 de meeste bevestigde besmettingen. 
Bron: De Stentor, 17 februari 2021. 

Monique ontving coronasteun, maar moet ineens fors 
terugbetalen: ‘Voel me behandeld als dief, fraudeur’ 

Ze voelen zich behandeld als fraudeur, de ondernemers die coronasteun ontvingen van de 
overheid, maar nu ineens een heel groot deel moeten terugbetalen, plus een ‘boete’. ‘En ze 
hebben niets misdaan’, zegt Brand Timmer van het gelijknamige accountantskantoor. Hij 
staat hen bij en ziet een parallel met de toeslagenaffaire. ‘Waar heb ik dit eerder gezien?’ 
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Honderden tot duizenden keurige ondernemers die gebruikmaakten van NOW1, onderdeel 
van het nationale coronasteunpakket, moeten soms buitensporige bedragen terugbetalen. 
‘Weet u, ik houd mij altijd netjes aan de regels’, zegt Monique Junte, de 45-jarige eigenaresse 
van Bijouterie Monique in Nunspeet. ‘En dan voel ik me nu behandeld als een dief, een 
fraudeur. Ik ben al neer, mijn spaargeld is op, en toch krijg ik een trap na.’ Bron: De Stentor, 
17 februari 2021. 

 

 

Monique Junte van Bijouterie Monique voelt zich de dupe van een merkwaardige 
eindafrekening van het coronasteunpakket NOW1. Haar accountant spreekt voorzichtig al van 
een nieuwe toeslagenaffaire. © Henri van der Beek  

 

 

Genio Ruessen, directeur van het Bonhoeffer College Enschede. © Marty van Dijken 

 

Zo willen Twentse scholen de coronamiljoenen gaan besteden 
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Het onderwijs in Twente gaat creatief om met de miljoenen ‘coronageld’ die het ministerie van 
Onderwijs beschikbaar stelt. Even een blik nieuwe docenten opentrekken is er niet bij, dus 
worden andere oplossingen gevonden. 

Het ministerie maakte woensdag bekend dat er 8,5 miljard extra naar het onderwijs gaat om 
achterstanden als gevolg van corona weg te werken. Dat geld kan bijvoorbeeld worden 
gebruikt voor bijspijkeren in vakanties en voor extra vakdocenten en 
onderwijsassistenten. Maar er zijn niet genoeg mensen met een onderwijsbevoegdheid om al 
die uren in te vullen. En dus moeten scholen creatief zijn. Bron: Tubantia, 17 februari 2021. 

 

Door ouderen beter tegen corona te beschermen kunnen de scholen, winkels en horeca weer 
open. Dat vindt Herstel NL, een groep economen, artsen en andere prominenten. Er is 
onterecht veel angst gezaaid voor de Britse variant, stelt oud CPB-directeur Coen Teulings, 
een van de initiatiefnemers.   

Vanaf vandaag prijkt hun boodschap op abri’s, reclamezuilen langs de weg en op sociale 
media: ‘Er is een plan waarmee Nederland open kan. Doe mee!’ De initiatiefnemers, onder wie 
ook economen Barbara Baarsma, Bas Jacobs en arts Evelien Peeters, pleiten in vakbladen al 
langer voor een radicaal andere corona-aanpak. Nu richten ze zich met een campagne op het 
grote publiek. Want ‘nooit eerder offerden zovelen zo veel op voor weinig’. Faillissementen, 
leerachterstanden, uitgestelde zorg, depressie, werkloosheid: de schade van de 
coronamaatregelen is groter dan de schade die wordt voorkomen, aldus Herstel NL. 
 
De kern van hun plan: per 1 maart moet er een einde komen aan de lockdown; scholen, 
winkels, horeca en culturele voorzieningen gaan weer open. Kwetsbaren werken thuis of gaan 
in de ziektewet, voor hen worden veilige zones en tijdslots ingericht. Buiten die ‘veilige zones’ 
is alles weer mogelijk. 
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Econoom en voormalig CPB-directeur Coen Teulings (62), hoogleraar aan de Universiteit 
Utrecht, zet al sinds de eerste lockdown vraagtekens bij de proportionaliteit van de 
coronamaatregelen. ‘Als je kijkt naar de sterftecijfers, heb ik me daar altijd over verbaasd. Bij 
de Hongkonggriep in 1968 vielen in verhouding tot de wereldbevolking ongeveer evenveel 
slachtoffers als nu aan corona. Toen waren er geen lockdowns. Waarom nu zo veel 
maatregelen? Toen ik merkte dat er ook binnen de medische sector veel aarzelingen zijn bij 
het huidige beleid, concludeerde ik dat we hier iets mee moesten.’  ‘We moeten ouderen zo 
goed mogelijk te beschermen en jongeren zoveel mogelijk vrijheid te geven. Dat is voor ouderen 
op de langere termijn ook beter, ‘ aldus Coen Teulings. Bron: De Stentor, 2021. 

 

Hetty Nijebroek van Hetty's Kapsalon in Gramsbergen doet vanavond twee uur lang het licht 
aan uit protest. © Frank Uijlenbroek 
 

Kappers doen als noodkreet vanavond massaal het licht aan 

Lampen branden vanavond massaal in kapsalons. De branche ‘schreeuwt’ daarmee om hulp 
en aandacht. Door de coronamaatregelen zijn kappers al maandenlang dicht en grijpen ze 
naast financiële steun. Ondertussen rinkelt de telefoon voor stiekeme knipbeurten bij klanten 
thuis. 

Schulden lopen op. Spaarpotten worden omgekeerd. Pensioenen worden aangesproken. De 
situatie is na twee maanden zonder inkomsten zo nijpend dat kappers alles doen om 
te overleven, merkt branchevereniging Anko. ‘Het is geen wedstrijd wie het meeste leed heeft, 
maar wij hebben het zwaarder dan andere sectoren’, stelt woordvoerster Gonny Eussen  

De kappersbranche weet niet of een coronatestbewijs veel voor de sector zal uithalen. Dat laat 
een woordvoerster van kappersbranchevereniging ANKO weten. ‘Als het moet, dan doen we 
het, maar wij willen vasthouden aan de bestaande hygiëneprotocollen.’ 

‘We zijn ervan overtuigd dat we ook veilig kunnen werken zonder die coronabewijzen. Het lijkt 
mij een heel gedoe en de vraag is wat je ermee oplost. Het hygiëneprotocol blijft met of zonder 
testbewijs overeind’, aldus de woordvoerster. 

Niet-medische contactberoepen zoals kappers, schoonheidsspecialisten en masseurs zijn 
sinds de tweede lockdown gesloten. Toen ze nog wel open waren gold een protocol. Kapsalons 
moesten er bijvoorbeeld voor zorgen dat er 1,5 meter afstand gehouden kan worden. 
Medewerkers moesten minimaal eenmaal per uur en in ieder geval voor en na de behandeling 
van de klant de handen kunnen wassen. Ook kon er alleen geknipt worden op afspraak. Bron: 
De Stentor, 18 februari 2021.     
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'Het ziet er nog niet goed uit', zegt demissionair economieminister Bas van 't Wout over 
de heropening van de kapperszaken. ‘Ik snap de noodkreet van de kappers heel goed’, zegt 
hij. ‘Maar je bent beperkt door de ruimte die het virus biedt.’ 

Ook andere sectoren willen weer open, zegt Van 't Wout. Mogelijk kan er meer als mensen 
zich vooraf laten testen. Ook onderzoekt het kabinet of bij versoepelingen een sector helemaal 
opengaat, of alle sectoren een klein beetje. 

Van 't Wout vermoed dat het kabinet er komende dinsdag meer over kan zeggen, maar of dat 
'goed nieuws' zal zijn durft hij niet aan. 'Het is moeilijk in te schatten', zegt ook minister 
Koolmees voor Sociale Zaken over de kans op heropening. 

Koolmees zegt te blijven 'stutten en steunen' met hulppakketten. Kapperszaken zijn sinds half 
december vorig jaar dicht vanwege de harde lockdown en zeggen ondanks de 
steunmaatregelen op 'punt van omvallen' te staan. 

Na een brief aan het kabinet zorgde de kappersbranche gisteren voor 'een explosie van licht' 
in de winkelstraten. Duizenden kappers deden het licht in de salons aan en postten foto's en 
filmpjes op sociale media met persoonlijke verhalen en muziek. 

Bij de actie #lichtvoordathetuitgaat stond volgens de Nederlandse Cosmetica Vereniging maar 
één boodschap centraal: de kapper moet op 3 maart weer open. Knippen, kleuren en stylen, 
vormt geen risico op besmetting, klinkt het. Bron: De Stentor, 19 februari 2021. 

 

Krokusjes in het gras, de lente komt eraan. © Getty Images 

 

Na winters weer dit weekend recordwarmte verwacht, zondag 
19 graden: ‘Echt lenteweer’ 

Na de sneeuw en ijs van afgelopen dagen met temperaturen tot min 16, wordt het dit weekend 
naar verwachting historisch warm. Zondag kan het kwik zomaar 19 graden aantikken, een 
record. Daarmee is het drie keer zo warm als gebruikelijk voor de tijd van het jaar. 

Met name zondag en maandag wordt het naar verwachting historisch warm, en bovendien 
ook zonnig. ‘Het wordt heel mooi weer, echt lente’, zegt meteoroloog Wouter Bernebeek van 
Weerplaza. Dat komt door warme lucht die vanuit Zuid-Europa onze kant op wordt geblazen. 
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Daarmee zit er maar liefst 36 graden verschil tussen de minimumtemperaturen van afgelopen 
dagen en de verwachte 20 graden begin komende week. En dat is uiterst zeldzaam, zegt 
Bernebeek. ‘Dat is in februari bij mijn weten slechts één keer eerder gebeurd, bijna honderd 
jaar geleden.’ Bron: De Stentor, 18 februari 2021.   

De burgemeesters verwachten drukte in natuur- en recreatiegebieden nu er mooi weer wordt 
voorspeld. ‘Dat kan, maar wel verantwoord. Wordt het te druk, ga dan ergens anders naar toe 
of ga naar huis. Ontspan zoveel mogelijk in de eigen omgeving’, zegt burgemeester Hubert 
Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad van burgemeesters.  

Vorige week met de sneeuw- en schaatspret hebben de meeste mensen laten zien dat 
we verantwoord met veel personen buiten kunnen zijn. ‘Daar vertrouw ik voor dit weekend 
met het verwachte lenteweer ook weer op. Geniet van het lekkere weer en blijf alert’, aldus 
Bruls. Hij waarschuwt dat gemeenten maatregelen zullen nemen om drukte te voorkomen en 
dat handhavers bekeuren als het nodig is. Bron: De Stentor, 19 februari 2021. 

Alternatieve corona-aanpak Herstel-NL 

Herstel-NL, het initiatief om met een alternatieve corona-aanpak de lockdown te beëindigen, 
heeft via crowdfunding in korte tijd al meer dan 100.000 euro opgehaald. Met dat geld 
financieren de initiatiefnemers, onder wie een groep artsen, economen en wetenschappers, 
hun woensdag opgezette campagne met reclame op billboards, radiospotjes en tv-
commercials. 

Volgens de plannen van Herstel-NL zou Nederland vanaf 1 maart weer 'open' kunnen. In totaal 
zijn er al meer dan 2700 donateurs. Vooral sinds de grote media-aandacht voor het initiatief 
op woensdag besluiten veel mensen iets te geven. Voordat de campagne werd afgetrapt stond 
de teller bij Herstel-NL nog op zo'n 20.000 euro. 

De actie van Herstel-NL wordt onderschreven door winkeliersorganisatie INretail en 
Koninklijke Horeca Nederland (KHN). Maar Herstel-NL wil niet zeggen of ze ook een financiële 
bijdrage leveren. De brancheclubs willen in ieder geval lokale ondernemers aanmoedigen om 
massaal posters op te gaan hangen. Bron: De Stentor, 18 februari 2021.    

 

Marcel Levi. © Marc Driessen 
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Medisch experts maken gehakt van plan Herstel-NL: ‘Absurd, 
gaan we bejaarden in een reservaat stoppen?’ 

De Nederlandse economie moet op 1 maart weer open, bepleit een groep economen en artsen. 
Maar kan dat wel? Virologen en andere medische experts snappen de frustratie, maar maken 
gehakt van het idee. ‘Wie gaat de familie van een patiënt vertellen dat hun moeder wordt 
opgeofferd voor de economie?’ 

Marcel Levi las het interview dat AD hield met voormalig CPB-directeur Coen Teulings, een 
van de gezichten van Herstel-NL, drie keer. ‘En ik denk dat ik het nog steeds niet zo goed 
begrijp’, zegt Levi, de Nederlandse directeur van een groep ziekenhuizen in Londen en tevens 
hoogleraar en internist. ‘Wat wil die groep nou? Bejaarden in een reservaat stoppen, zodat wij 
naar festivals kunnen en lekker kunnen shoppen? Oudere mensen beschermen zichzelf nu 
toch al zoveel als ze kunnen? En ondanks dat, ondanks dat heel Nederland nog maar één 
bezoeker mag ontvangen en ondanks de avondklok daalt het aantal besmettingen nog steeds 
maar moeilijk.’ Bron: AD, 18 februari 2021. 

 

Scholieren en studenten uiten op het Plein in Den Haag een noodkreet voor alle leerlingen die 
problemen hebben met de voortdurende schoolsluiting. Ze willen dat de middelbare scholen, 
hogescholen en universiteiten worden heropend. © ANP  
 
 

Middelbare scholen willen 1 maart weer open: les in theater of 
hotel én sneltesten mogelijke oplossing 

Middelbare scholen willen hun leerlingen vanaf 1 maart minstens één keer per week in de 
klas hebben. De tieners staan mentaal zó onder druk dat de VO-raad ervoor pleit om met 
sneltesten of gehuurde ruimtes, zoals theaterzalen of hotels, hun leerlingen tóch te mogen 
ontvangen. Scholengemeenschappen in Oost-Nederland steunen de oproep van harte. 

Sinds half december volgen de leerlingen thuis onlinelessen. Alleen examenkandidaten, 
kwetsbare leerlingen en scholieren met praktijkvakken mogen nu naar school. Schoolleiders 
zien hun leerlingen afglijden. De VO-raad, de vertegenwoordiger van middelbare 
schoolbesturen, doet zijn oproep aan de vooravond van een hernieuwd OMT-advies over hoe 
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het verder moet met het voortgezet onderwijs. Dinsdag beslist het kabinet over een eventuele 
heropening op 1 maart.  

Theaterhangaar Events in Katwijk staat er voor open om scholieren of studenten te ontvangen 
voor onderwijsdoeleinden. De VO-raad pleit er donderdag voor dat middelbare scholen extra 
ruimten kunnen huren voor coronaproof onderwijs op anderhalve meter, zodat niet alle lessen 
online hoeven te zijn. In de Theaterhangaar was vele jaren de musical Soldaat van Oranje te 
zien, tot corona vorig jaar een einde maakte aan de voorstellingen. Ook een tweede hangar op 
het terrein staat leeg en biedt nog eens 2500 vierkante meter ruimte voor lessen. 

‘We zitten op hooguit tien minuten rijden van veel scholen en universiteitsgebouwen en staan 
zeker open voor het beschikbaar stellen van onze locaties’, zegt directeur Harry de Bruin. ‘We 
willen en kunnen dat graag faciliteren.’ Bron: De Stentor, 18 februari 2021. 

 

© Hollandse Hoogte / ANP — Het terrein van de theaterhangaar in Katwijk.  
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Stijging  coronabesmettingen 

Tussen woensdagochtend en donderdagochtend zijn 4618 nieuwe 
coronagevallen geregistreerd, 1222 meer dan gisteren, zo blijkt uit de nieuwste RIVM-cijfers. 
Dat is het hoogste aantal sinds 28 januari, drie weken geleden.  

Daarmee zet de stijging van het aantal coronabesmettingen door en neemt zelfs toe.  Gisteren 
nam het aantal besmettingen ook toe, met 690.  

Afgelopen week werden er in totaal 25.542 besmettingen vastgesteld. Dat zijn er 146,8 per 
100.000 inwoners. Het bijbehorende risiconiveau is 3: Ernstig. 

Gemiddeld werden er afgelopen week 3649 besmettingen vastgesteld. De week daarvoor 
waren dat er nog 3430. Op dezelfde dag vorige week waren er 4438 besmettingen, 180 minder 
dan vandaag. 

De nieuwste coronavariant die op een zorgwekkende manier is gemuteerd, is 
inmiddels aangetroffen in minstens veertien landen, zo blijkt uit een internationaal overzicht 
dat onderzoekers van onder meer de Universiteit van Edinburgh bijhouden. Nederland wordt 
daar nog niet op vermeld, maar variant B.1.525 is ook hier al twee keer ontdekt. 

De landenlijst maakt duidelijk dat de virusvariant zich al wereldwijd verspreidt: van Australië 
tot de Verenigde Staten en van Ghana tot België. Hij is in totaal nu 142 keer aangetoond. 

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldde eerder dat de bewuste versie 
van het virus is gevonden in de regio's Rotterdam-Rijnmond en Limburg Noord. Het instituut 
doet nog nader onderzoek, net als onder meer de Britse en Deense gezondheidsdiensten. 

Wat extra alarmerend is aan variant B.1.525, is dat hij een mutatie bevat die ook zit in andere 
problematische versies van het virus, zoals de Zuid-Afrikaanse en Braziliaanse varianten, zegt 
een woordvoerder van het RIVM. ‘Deze mutatie lijkt van invloed te zijn op de werking van de 
huidige generatie vaccins’, aldus de woordvoerder.  Bron: De Stentor, 18 februari 2021.  
 
 
 

Hans Schikan is gevraagd sneller coronavaccins te laten 
maken 

Het kabinet schakelt de hulp van Hans Schikan in om sneller coronavaccins te laten maken. 
Schikan is bestuurder van verschillende medicijnfabrikanten.  

Hij gaat voor het kabinet 'in beeld brengen' hoe de productie kan worden versneld en brengt 
hierover medio maart verslag uit, meldt minister Hugo de Jonge aan de Tweede Kamer. 

De Kamer vroeg op initiatief van het CDA om zo’n 'vaccinatiegezant'. In eerste instantie gaat 
Schikan in gesprek met betrokken partijen in Nederland, maar hij moet ook kijken met welke 
problemen internationale farmaceuten kampen en of Nederland kan helpen die op te lossen. 
 
Het Europees Parlement wil ook een dergelijke gezant, maar dan voor de productie van vaccins 
voor alle EU-landen. De Jonge wil dat Schikan kijkt of zijn bevindingen ook de Brusselse 
vaccinatiegezant kunnen helpen. Bron: De Stentor, 18 februari 2021. 
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Acht maanden later nog steeds antilichamen 

Inwoners van het Oostenrijkse wintersportoord Ischgl die vorig jaar besmet raakten met het 
coronavirus, hadden acht maanden later in veel gevallen nog steeds antilichamen. Dat komt 
naar voren in een groot onderzoek dat meer licht werpt op hoelang mensen na een besmetting 
nog zijn beschermd tegen het virus. 

Experts deden in november vervolgonderzoek. Toen bleek dat vrijwel alle deelnemers aan het 
eerste onderzoek die opgebouwde immuniteit nog niet kwijt waren. ‘Bij bijna 90 procent van 
degenen die in april seropositief waren, kon ook in november antistoffen worden 
waargenomen’, schrijft een viroloog in een verklaring. 

Aan de studie deden ruim 900 deelnemers mee, van wie er 801 ook aan het eerste onderzoek 
hadden deelgenomen. ‘Hoewel de antistofconcentratie enigszins is afgenomen, kunnen we 
vaststellen dat de immuniteit redelijk stabiel is’, stelde de onderzoekster van de Medische 
Universiteit Innsbruck. Bron: De Stentor, 18 februari 2021. 

Economie herstellen 

Het demissionaire kabinet moet nu al aan de slag met plannen om economie en samenleving 
te laten herstellen van de coronacrisis. Dat schrijven het Centraal Planbureau (CPB), het 
Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een 
gezamenlijk advies. 

De planbureaus adviseren om zo snel mogelijk te gaan werken aan een 'samenhangend 
herstelbeleid'. Dat kan volgens deze belangrijke adviesorganen niet wachten tot er na de 
verkiezingen van 17 maart een nieuw kabinet is geformeerd. ‘Dat duurt wellicht maanden en 
er is nu - gezien de aanhoudende coronacrisis - geen tijd te verliezen.’ 

De plannen moeten volgens de planbureaus niet alleen gericht zijn op economisch herstel, 
maar ook op bredere welvaart. Daarbij moeten ook maatschappelijk belangrijke thema's een 
rol spelen, zoals volksgezondheid, onderwijs, veiligheid, toegankelijkheid van voorzieningen, 
kwaliteit van de leefomgeving en sociale gelijkheid. Bron: De Stentor, 18 februari 2021. 
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Testbewijs hulpmiddel versneld opstarten economie 

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) zegt dat een coronatestbewijs een van de hulpmiddelen 
kan zijn voor evenementen, clubs en het nachtleven, maar dat het geen doel op zich moet zijn. 
Verder wil de branchevereniging dat de eigen onlangs gepresenteerde routekaart leidend is en 
dat 'testen, vaccineren en concrete stappen vanuit de overheid een aanvullende bijdrage 
kunnen leveren in het versneld opstarten van de economie', aldus KHN. 

KHN noemt het wel positief dat er beweging komt in de rol van sneltesten en 
ventilatieoplossingen. Daartoe riep de organisatie de overheid al eerder op om meer regie te 
nemen in het licht van versoepelingen van maatregelen. Bron: De Stentor, 18 februari 2021. 

Aantal asielaanvragen gedaald 

Het aantal asielaanvragen in de Europese Unie plus Noorwegen en Zwitserland is in 2020 
met 30 procent gedaald ten opzichte van het jaar daarvoor. In totaal werden 461.300 
asielverzoeken ingediend, het laagste aantal sinds 2013, meldt het Europese asielagentschap 
EASO. De wereldwijde reisbeperkingen door de coronapandemie zijn de voornaamste reden 
waarom minder migranten en vluchtelingen naar de EU kwamen. 

De meeste asielzoekers kwamen vorig jaar uit Syrië, Afghanistan en Venezuela. Aanvragen uit 
vrijwel alle andere landen namen af met uitzondering van mensen uit de Comoren, Wit-
Rusland, Cuba en Brazilië. Bron: De Stentor, 18 februari 2021. 

Binnenkort app met testbewijs   

Het demissionair kabinet wil op zeer korte termijn een besluit nemen over een mogelijke app 
met een 'testbewijs'. Werknemers zouden bijvoorbeeld met zo'n mobiele app een negatieve 
testuitslag kunnen laten zien, waardoor ze naar kantoor kunnen komen. Maar ook voor 
festivals en andere evenementen zou het mogelijk een uitkomst bieden. 

Het ministerie van Volksgezondheid verwacht zelfs dat volgende week mogelijk al een knoop 
wordt doorgehakt. Ingrid Thijssen van werkgeversorganisatie VNO-NCW, sprak in De 
Telegraaf over het testbewijs. Daarmee zou het kabinet sneller versoepelingen willen 
doorvoeren, zonder dat het aantal besmettingen weer snel groeit. 

Het demissionair kabinet heeft de Gezondheidsraad eerder om advies gevraagd over de 
kwestie. Die stelt een aantal voorwaarden voor het gebruik van zo'n testbewijs. ‘Testbewijzen 
moeten noodzakelijk en effectief zijn om de samenleving te heropenen en tegelijkertijd 
virusverspreiding terug te dringen’, zegt de raad. 

Daarnaast wil de raad dat de privacy goed gewaarborgd wordt en het beleid niet zal leiden tot 
discriminatie en onrechtmatige uitsluiting van mensen die zich niet laten testen. 
 
Sietse Bakker, uitvoerend producent van het Eurovisiesongfestival, noemt het 'een goede 
ontwikkeling' dat er mogelijk een app komt waarmee mensen een negatieve corona-uitslag 
kunnen tonen. De samenleving kan daarmee voorzichtig van het slot, twittert hij. 
Het demissionair kabinet praat momenteel over de komst van een app met een testbewijs. 
Eventuele versoepelingen zouden daarmee sneller doorgevoerd kunnen worden zonder dat het 
aantal besmettingen weer snel groeit. Voor festivals en andere evenementen als bijvoorbeeld 
het songfestival zou zo'n mobiele app uitkomst bieden. Negatieve testuitslagen kunnen dan 
bijvoorbeeld aan de deur van een theater of concertzaal worden getoond. 

Eerder deze maand werd bekend dat de Nederlandse songfestivalorganisatie in mei mikt op 
een anderhalvemeter-editie. Daarin kunnen alle deelnemers, delegaties en een deel van de 



215 

 

pers onder strikte maatregelen naar Rotterdam komen. Ook is nog niet uitgesloten dat publiek 
welkom is. Het Eurovisiesongfestival is van 18 tot 22 mei in Rotterdam.  

Winkeliers juichen het idee om een coronatestbewijs in te stellen voor het heropenen van 
delen van de samenleving en de economie toe, laat branchevereniging INretail weten. ‘Alles 
dat kan helpen om de winkels weer te openen is goed’, reageert een woordvoerder. 

VNO-NCW-voorzitter Ingrid Thijssen bevestigde aan De Telegraaf dat het ministerie van 
Volksgezondheid bezig is met de ontwikkeling van een coronatestbewijs om zo versneld 
versoepelingen door te voeren. Dat kwam naar voren na hernieuwd overleg. Wie het initiatief 
nam voor het instellen van een testbewijs kon een woordvoerder van VNO-NCW niet zeggen. 

Het idee is dat mensen met een negatieve testuitslag 48 uur lang meer vrijheden kunnen 
krijgen, zodat ze bijvoorbeeld weer naar kantoor, de horeca of het theater kunnen gaan. 

INretail denkt dat de uitvoering van en de controle op de testbewijzen ook goed te regelen is 
voor de winkelbranche. ‘We zijn gewend om voortdurend te manoeuvreren tussen 
maatregelen. Alles is te organiseren. Denk bijvoorbeeld aan zoals het nu gaat bij de bioscoop, 
dat je je QR-code kunt laten scannen bij een zuil.’ Bron: De Stentor, 18 februari 2021. 

Voorjaar in huis met bloemen en planten 

Tuincentra en bloemenwinkels moeten begin maart weer open om mensen de gelegenheid te 
geven het voorjaar in huis te halen met bloemen en planten. 

Dat wil de crisisorganisatie Coronacrisis Tuinbouw, die stelt dat een kleurrijke woon- en 
leefomgeving gezondheid en geluk brengt na een lange lockdown. ‘Laat tuincentra en 
bloemenwinkels begin maart de deur weer openen’, zegt Jaap Bond, voorzitter van de 
Regiegroep van de crisisorganisatie Coronacrisis Tuinbouw. ‘Dat kan veilig én voorkomt dat 
het mooie versproduct opnieuw massaal vernietigd moet worden. Bron: De Stentor, 18 
februari 2021. 

 

Een medewerker van een bloemenzaak stelt een boeket samen. Veel ondernemingen bieden 
tijdens de coronacrisis de mogelijkheid om bloemen thuis te laten bezorgen. © ANP 
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Oostenrijks RIVM: corona-immuniteit houdt stand 

Bemoedigend nieuws uit Oostenrijk. Inwoners van het wintersportoord Ischgl, die tijdens een 
grote corona-uitbraak vorig jaar besmet zijn geraakt met het virus, hebben nu nog steeds 
antistoffen tegen Covid-19. Dat meldt AGES, het Oostenrijkse RIVM.  

April vorig jaar ontdekten onderzoekers van de Medische Universiteit van Innsbruck dat zo’n 
42 procent van de bevolking in Ischgl antistoffen had. Diezelfde groep is recent opnieuw 
onderzocht en bijna 90 procent van hen blijkt nog steeds antistoffen te hebben. ‘Ondanks een 
kleine afname van de hoeveelheid antistoffen kunnen we stellen dat de immuniteit relatief 
stabiel is’, aldus een van de onderzoekers tijdens een persconferentie donderdag. 

Op basis van het onderzoek, waaraan ruim 900 Ischgelaren meededen, denken de 
onderzoekers dat groepsimmuniteit tegen het coronavirus sneller wordt bereikt dan voorheen 
gedacht. Het wintersportoord had namelijk relatief weinig besmettingen tijdens de tweede golf 
van de epidemie eind vorig jaar. Wel wordt de kanttekening geplaatst dat op dat moment wel 
beter aan social distancing werd gedaan, mondmaskers werden gedragen en dat de horeca 
dicht was. 

Het wintersportseizoen in Ischgl vorig jaar was in feite een lang superspreadevent. Duizenden 
wintersporters uit heel Europa namen het coronavirus mee naar huis na vakantie te hebben 
gevierd in het skidorp. Bron: De Telegraaf, 18 februari 2021.   

Bevrijdingsdefilé gaat niet door 
 

Het Bevrijdingsvuur wordt in Wageningen op 5 mei precies om middernacht aangestoken en 
vervolgens vervoerd naar de twaalf bevrijdingsfestivals in het land. Maar het traditionele 
Bevrijdingsdefilé door de Gelderse plaats kan dit jaar opnieuw niet doorgaan vanwege de 
maatregelen tegen het coronavirus. Of het defilé van hoogbejaarde en jongere veteranen in de 
toekomst nog wel gaat plaatshebben zal in de loop van dit jaar moeten blijken, aldus Thera 
Westerhoud, directeur van Wageningen45. Bron: De Stentor, 18 februari 2021.  

Doden en meer dan 4 miljoen mensen zonder stroom in Texas 
door zeldzaam noodweer, ook autoproductie verstoord 

Het uitzonderlijke vriesweer in de Amerikaanse staat Texas heeft meer dan 4 miljoen inwoners 
tijdelijk zonder stroom gezet. In de stad Abilene moest de watervoorziening uit. Het kwik 
schommelde er in de zuidelijke staat tussen -2 en -22 graden Celsius. Dat is kouder dan in 
Alaska op dit moment. Ook op andere plaatsen in de VS is er strenge vrieskou. Dat leidt tot 
verstoringen van de productie bij grote autobedrijven. 

In de Verenigde Staten zijn zeker 21 mensen overleden aan de gevolgen van het extreme 
winterweer dat met name het midden en het zuiden van het land heeft getroffen. In de staat 
Texas zitten miljoenen huishoudens zonder stroom, waarvan sommige mogelijk ook nog de 
komende dagen.  
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@ AP 

Een winterse storm raast sinds dinsdag over het zuidoosten van de Verenigde Staten en brengt 
lagere temperaturen dan in Alaska met zich mee. In de staat Nebraska daalde het kwik tot 35 
graden onder nul. In het doorgaans hete Dallas, in de staat Texas, werd een temperatuur van 
-17 graden gemeten. 

Door de kou moesten veel coronavaccinatielocaties sluiten en kwamen ook leveranties van 
vaccins in het geding. Volgens de Texaanse gouverneur Greg Abbott komt ook de aanvoer van 
aardgas in de problemen, doordat pijpleidingen bevroren zijn. 

Het extreme weer in het zuidoosten van de VS houdt aan tot vrijdag. Daarbij wordt zo'n 10 
centimeter winterse neerslag verwacht. 

De lokale autoriteiten in Texas kregen een storm van kritiek over zich heen toen het 
elektriciteitsnet het onder de weersomstandigheden begaf, met stroomstoringen in de hele 
staat tot gevolg. In heel Texas zaten ruim 4,4 miljoen huishoudens zonder stroom. Delen van 
de Texaanse miljoenenstad zitten mogelijk nog dagen in de bittere kou, hebben 
districtsfunctionarissen gezegd. 

De weersomstandigheden hebben in de staten Texas, Louisiana, Kentucky en Missouri zeker 
21 levens geëist. Er kwamen door de kou vier personen om op de weg. Een dakloze persoon 
vroor dood en een moeder en dochter overleden aan een koolmonoxidevergiftiging toen zij hun 
huis warm wilden stoken door de motor van een auto aan te zetten. Vier personen kwamen 
om in een brandend huis waar de stroom was uitgevallen. 

De Amerikaanse president Joe Biden heeft de gouverneurs van de getroffen staten hulp van 
de federale overheid toegezegd. Die zal alle noodhulpmiddelen bieden die nodig zijn, meldt het 
Witte Huis in een verklaring. Bron: NU.nl, 17 februari 2021.   
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Ted Cruz op het vliegveld van Cancun, op weg naar zijn vliegtuig terug naar Texas. ©  Reuters 

 
Terwijl Texas zonder stroom en verwarming zit, vliegt senator 
Ted Cruz naar Cancún 
 
Terwijl zijn staat Texas middenin een enorme stroomcrisis zit, is senator Ted Cruz naar Mexico 
gevlogen voor een in zijn ogen broodnodige gezinsvakantie.  Nadat er ophef ontstond over de 
reis meldde Cruz in een schriftelijke verklaring dat hij ‘een goede vader voor zijn dochters’ wil 
zijn. Ondertussen moet een groot aantal Texanen het al dagen zonder verwarming en schoon 
drinkwater doen.  
 
Door hevige storm en extreem koud winterweer kwamen bewoners en bedrijven in de staat 
Texas vier dagen geleden voor een groot deel zonder stroom te zitten. Veel inwoners zitten 
sindsdien in de kou. Inmiddels is de stroom op veel plekken weer terug, maar de problemen 
zijn nog lang niet opgelost. 500.000 huishoudens hebben nog geen elektriciteit, en op veel 
plekken heeft ook de drinkwatervoorziening te lijden onder de stroomuitval.   

Inwoners krijgen het dringende advies om leidingwater te koken voor gebruik. De kans bestaat 
namelijk dat er gevaarlijke bacteriën in het water zitten. Inwoners wordt gevraagd alleen water 
te gebruiken als ze het écht nodig hebben, en indien mogelijk in de winkel mineraalwater te 
kopen. Ook wordt hen verzocht als dat kan hun huis af te sluiten van het waternet, om de 
druk weer op peil te krijgen, 

De kou kostte voor zover bekend 24 Texanen het leven, maar dit alles belette de Republikein 
Cruz, door de bevolking van Texas gekozen voor de Senaat, niet om het vliegtuig naar de 
Mexicaanse badplaats Cancún te pakken. Op Twitter doken woensdag foto's op van Cruz op 
het vliegveld. Dat leidde tot de nodige consternatie.  

Inmiddels heeft de senator een schriftelijke verklaring afgegeven. Hij zei dat zijn dochters hem 
vroegen om met vrienden een tripje te maken, omdat hun lessen deze week geschrapt 
werden.  ‘Omdat ik een goede vader wilde zijn, vloog ik woensdagavond met hen mee. 
Vanmiddag keer ik weer terug. Mijn staf en ik hebben constant contact met het staats- en 
lokale bestuur om tot op de bodem uit te zoeken wat er in Texas gebeurd is. We willen onze 
stroom terug, stromend water hebben en onze huizen verwarmen.’ 

De trip komt Cruz, een belangrijke bondgenoot van ex-president Trump en een mogelijke 
kandidaat voor het presidentschap in 2025, op veel kritiek te staan. ‘Mensen in Texas vriezen 
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letterlijk dood en toch gaat Ted Cruz op vakantie naar Cancún’, schrijft het Democratische 
Congreslid Pramila Jayapal. Ook op sociale media tonen mensen zich erg ontstemd over het 
tripje van hun senator.  De Texas Monthy kwam met een lijst van ‘dertien manieren om Ted 
Cruz te vervloeken terwijl je sneeuw kookt om drinken te maken’. Eén twitteraar had nog wel 
een goed advies voor haar mede-Texanen: ‘Laat de woede je van binnen verwarmen’.  Bron: 
AD, 18 februari 2021. 

AstraZeneca heeft in VK ook inspanningsverplichting 

Farmaceut AstraZeneca heeft ook in het Verenigd Koninkrijk een inspanningsverplichting bij 
het leveren van coronavaccins. Dat bericht nieuwszender CNN, dat de hand heeft gelegd op 
een 52 pagina's tellend contract tussen de Britse overheid en het bedrijf. Zo'n afspraak 
is minder hard dan een leveringsverplichting. 

In het contract wordt hetzelfde taalgebruik gebruikt als in de overeenkomst tussen 
AstraZeneca en de EU, aldus CNN. De farmaceut botste eerder met Brussel omdat het veel 
minder doses van zijn coronavaccin kan leveren dan verwacht. In het Verenigd Koninkrijk 
leken er geen problemen te zijn met de levering. 

AstraZeneca benadrukte destijds dat er geen sprake was van een leveringsverplichting in de 
EU, maar een inspanningsverplichting. Dat betekent dat de onderneming toezegt zijn best te 
doen om afspraken na te komen. ‘We hebben geen commitment aan Europa’, zei topman 
Pascal Soriot eind januari in een Italiaanse krant. ‘We zeiden dat we ons uiterste best gaan 
doen.’ Bron: De Stentor, 18 februari 2021.   

Aantal coronabesmettingen in Groningen toegenomen 

Het aantal coronabesmettingen in de provincie Groningen is sinds vorige week fors 
toegenomen. Daarmee is de situatie in de provincie inmiddels opgeschaald naar ‘zeer ernstig'. 
Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de GGD. 

Sinds vorige week zijn er 974 besmettingen in de provincie Groningen bijgekomen, een forse 
toename ten opzichte van de week ervoor (730 besmettingen). Acht mensen overleden aan 
corona. De besmettingsgraad in Groningen ligt nu voor ‘het eerst sinds lange tijd’ op het 
gemiddelde landelijke besmettingsniveau, zegt de GGD. 

Groningen telde deze week circa 150 gevallen op 100.000 inwoners (0,15 procent). Van alle 
geteste personen had 10,2 procent corona. Vorige week was dat 8,1 procent. Ruim de helft 
van de besmettingen vond plaats in de thuissituatie. Ook werk, vrijetijdsbesteding en in 
zorginstellingen waren een belangrijke besmettingsbron. Bron: De Stentor, 18 februari 2021. 
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Megaverlies van 7.1 miljard euro voor Air France in het rampjaar 2020. 

 

Schiphol lijdt verlies van 563 miljoen euro 
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Illegale kappers, die werden aangezien voor overvallers, met 
getrokken wapens uit mobiele salon gehaald 

De politie is gisteravond op een illegale kapsalon gestuit tijdens een zoektocht naar vier 
verdachten van een overval op een avondwinkel in Den Haag. 

Vier jongens overvielen gisteravond de winkel.  ‘Onder bedreiging van een steek- en 
vuurwapen maakten zij een geldbedrag buit en vluchtten vervolgens in de richting van de Jan 
van Rodestraat’, laat de politie vandaag weten.  In de buurt van de winkel werd een verdachte 
bus aangetroffen. De inzittenden werden daar door de politie met getrokken wapens 
uitgehaald. Het bleek echter niet om de overvallers van de avondwinkel te gaan, maar om een 
paar mannen die een illegale kapsalon runden vanuit de zwarte bus.   

De mannen in de bus schrokken zich rot toen de agenten hen met getrokken pistolen naar 
buiten dirigeerden en tegen de muur zetten. Omstanders zeiden dat de bus er al een hele week 
stond en dat er telkens mensen omheen hingen. 

Het verbaasde hen dan ook niet dat er een kapsalon in de wagen zat. ‘Omdat het niet om de 
overvallers ging, zijn ze niet aangehouden’, aldus de woordvoerder van de politie. Wat de 
consequenties voor hen wel zijn, kon de woordvoerder van de politie nog niet zeggen. ‘De 
namen van de inzittenden zijn genoteerd en er wordt een rapportage opgemaakt voor de 
gemeente.’ 
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In de bus zit een mobiele kapsalon © Regio15 

 
 

De inzittenden van de bus zijn door agenten met getrokken wapens uit het voertuig gehaald. © 
Jos van Leeuwen 

De overvallers van de avondwinkel zijn uiteindelijk even later alsnog opgepakt. ‘Drie van de 
vier verdachten zijn even verderop aangehouden.’ Het gaat om twee Hagenaars van 20 en 17 
jaar oud en een 20-jarige Zoetermeerder. ‘Zij zitten op dit moment vast en worden gehoord.’ 
De politie is nog op zoek naar de vierde verdachte. Bron: De Stentor, 18 februari 2021. 
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Premier Rutte: ‘Weinig optimistisch over versoepeling 
coronamaatregelen’ 

Premier Mark Rutte is ‘weinig optimistisch’ over of er versoepelingen mogelijk zijn aan het 
einde van de huidige lockdown op 2 maart. ‘Ik ben er niet heel vrolijk over’, zei hij vanmiddag 
in de Tweede Kamer. 

Het kabinet maakt volgende week dinsdag bekend hoe het verder moet na die datum. ‘Ik ben 
weinig optimistisch over wat ons te doen staat de komende weken’, aldus de premier tijdens 
het debat over de avondklok.   

De premier is bezorgd over de oplopende besmettingscijfers, met name van de Britse variant 
die besmettelijker is dan het al bestaande virus. ‘Deskundigen zeggen dat 70 procent van de 
nieuwe besmettingen met die mutant is’, zegt Rutte. Alle modellen wijzen er volgens hem op 
dat de derde coronagolf eraan komt, zij het iets later dan gedacht. ‘Het is razend spannend.’ 

Rutte zei wel dat er nog wordt gekeken naar het voortgezet onderwijs en of er iets mogelijk is 
voor de economie, ‘maar het is de vraag of dat kan vanaf 2 maart'. ‘Ik ben er niet heel vrolijk 
over.’ Ook kijkt het kabinet dinsdag of de avondklok van kracht moet blijven tot 3 maart. Het 
straatverbod in de avond en nacht heeft samen met de bezoekregeling van hooguit één persoon 
per dag een dempend effect, zegt de premier. 

De komende dagen is er nog allerlei overleg van deskundigen van het Outbreak Management 
Team (OMT), het Veiligheidsberaad van burgemeesters en van het kabinet. Vrijdag is er 
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crisisoverleg met de meest bij de coronacrisis betrokken ministers. Ook zondag komen zij weer 
bij elkaar in het Catshuis. 

Het kabinet zit met de opening van de scholen in de maag. Betrokkenen melden aan deze 
redactie dat als middelbare scholen weer open kunnen op 1 maart, dat niet gebeurt op de 
oude manier. Een ingewijde noemt het ‘niet onwaarschijnlijk’ dat de scholen weer gedeeltelijk 
open kunnen op 1 maart: ‘Er is breed besef dat hier snel een ei over moet worden gelegd.’ 
Bron: De Stentor, 18 februari 2021. 

Onderzoek veiligheid vaccin voor zwangere vrouwen 

Pfizer/BioNTech onderzoekt hoe veilig en effectief hun coronavaccin is voor gezonde zwangere 
vrouwen. De bedrijven zijn een studie begonnen met vierduizend vrijwilligers. 

Zwangere vrouwen lopen meer risico op ernstige symptomen als ze ziek zijn geworden van het 
virus. Als ze een beroep hebben met veel risico op besmetting wordt hun soms aangeraden 
een vaccin te nemen. Terwijl er geen bewijs is dat het veilig is voor hen of hun ongeboren kind. 
Bron: AD, 18 februari 2021.  

 

Maatschappelijk en Economisch Team instellen 

D66-lijsttrekker Sigrid Kaag wil een Maatschappelijk en Economisch Team (MET) instellen 
voor de aanpak van de coronacrisis. Het MET moet net als het Outbreak Management Team 
(OMT) regelmatig adviseren over de bestrijding van de pandemie, maar dan met aandacht voor 
de economische en maatschappelijke impact van de coronamaatregelen. 

Kaag deed haar oproep donderdag bij EenVandaag. De medische kant van de coronacrisis 
krijgt veel aandacht, aldus de demissionair minister van Buitenlandse Handel, 'en terecht. 
Maar in deze cruciale fase moet de politiek zich ook op het hoogste niveau ontfermen over 
de economische en sociale problemen die door de coronacrisis zijn ontstaan'. 
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De Tweede Kamer riep vorig jaar tijdens de eerste coronagolf al op tot een extra 
adviesorgaan dat zich moet richten op de maatschappelijke gevolgen van de pandemie. Gert-
Jan Segers (CU) had zelfs al een naam voor de expertgroep bedacht: het Impact Management 
Team. Bron: AD, 18 februari 2021. 

 

 

© Twitter Wopke Hoekstra  
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Wopke Hoekstra rijdt scheve schaats in gesloten Thialf 

Een schaatsuitje van CDA-lijsttrekker Wopke Hoekstra maakt de tongen los op sociale media. 
De minister van Financiën schaatste vandaag een paar rondjes met Sven Kramer op Thialf, 
terwijl de ijsbaan voor recreanten al sinds 14 december gesloten is.  

Daarmee lijkt Hoekstra de coronaregels niet in acht te nemen. De spelregel luidt dat er 
momenteel niet binnen gesport mag worden. Thialf is volledig overdekt.   

Hoekstra plaatste vandaag een foto van zichzelf en Kramer op de ijsbaan. ‘Juist in deze tijd is 
het belangrijk dat we voldoende blijven bewegen’, zo staat er te lezen in het bijschrift. Rondjes 
rijden in de Friese schaatstempel is voor gewone recreanten echter al twee maanden niet 
mogelijk. Bron: AD, 18 februari 2021.  

Zijn rondje Thialf duurde een kwartiertje, maar met excuses maken zal Wopke Hoekstra 
langer zoet zijn. De CDA-lijsttrekker noemt het zelf een werkbezoek, maar tijdens het 
campagnemomentje was het van meet af aan de bedoeling ‘het ijs even aan te raken’.  

Als Hoekstra tegen twaalven zijn schaatsen uittrekt, op een stoeltje in schaatswalhalla Thialf, 
knikt hij met ontzag naar Sven Kramer. De minister van Financiën kan best aardig schaatsen: 
hij volbracht in 2012 nog de alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee. Maar Kramer is 
van een andere categorie: met de minste inspanning maakt Kramer machtige slagen, heeft 
Hoekstra vastgesteld. Bron: De Stentor. 19 februari 2021.   
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Met 4761 nieuwe besmettingen fors meer dan gemiddeld, 
Pfizer: vaccin voorkomt ook besmettingen 

Mensen die zijn ingeënt met het vaccin van Pfizer/BioNTech, dragen het coronavirus veel 
minder snel over. Dat betekent dat de vaccins mogelijk niet alleen voorkomen dat mensen 
ziek worden, maar ook dat ze anderen veel minder snel besmetten. 

Het aantal vaccinaties gaat richting de 1 miljoen. In Nederland zijn volgens berekeningen van 
het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) nu 915.713 prikken met 
coronavaccins toegediend. Dit aantal is een benadering, want voor langdurige zorginstellingen 
en huisartsen is het gebaseerd op het aantal doses vaccin dat het RIVM heeft afgeleverd. 

De 'rekenkundige aanname' die het RIVM doet, is dat geleverde vaccins binnen vier dagen 
worden toegediend. Per dag gaat het instituut uit van 25 procent van de totale partij. 

Op deze manier komt het aantal prikken in langdurige zorginstellingen nu uit op 189.142 en 
in huisartsenpraktijken op 6939. Veruit de meeste vaccinaties zijn door de GGD'en 
toegediend: daar stond de teller vrijdag op 625.081. Dit is wel een hard cijfer, net als de 94.551 
prikken die ziekenhuizen hebben gezet. Zo'n 40.000 medewerkers van intensive cares, de 
spoedeisende hulp, ambulancediensten en corona-afdelingen hebben al twee prikken 
gekregen. Daarnaast vaccineren ziekenhuizen huisartsen. 

Bij de vaccinatiecijfers maakt het coronadashboard geen onderscheid tussen eerste inenting 
en herhaalprik. Het is dus niet bekend hoeveel mensen in Nederland zijn gevaccineerd. 
 
Mensen die zijn ingeënt met het vaccin van Pfizer/BioNTech, dragen het coronavirus veel 
minder snel over. Dat betekent dat de vaccins mogelijk niet alleen voorkomen dat mensen 
ziek worden, maar ook dat ze anderen veel minder snel besmetten, blijkt uit twee Israëlische 
studies. 
 
Het virus zou bij ingeënte mensen zonder symptomen 89,4 procent minder 
overdraagbaar zijn. Bij patiënten die wel symptomen hebben ligt dat percentage zelfs nog 
hoger, op 93,7. Dat staat in een data-analyse van Pfizer en het Israëlische ministerie van 
Volksgezondheid.  
 
Ook een afzonderlijke studie leverde goed nieuws op. Onderzoekers van het Sheba Medical 
Center concludeerden dat 7214 ingeënte ziekenhuismedewerkers het virus na 15 tot 28 dagen 
veel minder snel overdroegen. Het gaat om een reductie van 85 procent bij besmette mensen 
met symptomen.  
 
Nederland ontvangt tot eind dit jaar in totaal 19,9 miljoen doses van het vaccin 
van Pfizer/BioNTech.  
 
Het coronavaccin van Pfizer/BioNTech kan mogelijk ook bij minder lage temperaturen worden 
bewaard. De bedrijven zeggen nieuwe data naar de Amerikaanse toezichthouder FDA te 
hebben gestuurd waaruit zou blijken dat het middel ook bij temperaturen van -25 tot -15 
graden stabiel blijft. 
 
Pfizer en BioNTech vragen de FDA om de richtlijnen voor de opslag van het coronavaccin aan 
te passen. Dan kan het vaccin tot twee weken onder die temperaturen worden opgeslagen.   
 
Rusland heeft 300 miljoen eenheden van het Spoetnik V-vaccin aangeboden aan Afrikaanse 
landen. Dat meldt het vaccinatieteam van de Afrikaanse Unie. Het aanbod gaat gepaard met 
een financieringsplan voor de aanschaf van de doses van de antistoffen tegen de gevolgen van 
het coronavirus. 
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Het vaccin is vanaf mei beschikbaar voor een periode van twaalf maanden, aldus de speciale 
taskforce die er namens de Afrikaanse landen voor moet zorgen dat in de komende drie jaar 
ongeveer 60 procent van de 1,3 miljard inwoners van het continent wordt ingeënt.  
 
De levering aan het buitenland zorgt in Rusland zelf voor verbazing, aangezien 
de vaccinatiecampagne in het binnenland niet rimpelloos verloopt. 
 
Israëlische onderzoekers melden in het medisch-wetenschappelijke tijdschrift The Lancet dat 
het coronavaccin van Pfizer en BioNTech al na de eerste injectie 85 procent effectief is. Er 
werd onderzoek gedaan onder ruim 7000 gezondheidswerkers die werden gevaccineerd in het 
Sheba Medical Center. De wetenschappers zagen tussen 15 en 28 dagen na de inenting dat 
het aantal typische coronaklachten met 85 procent afnam. Het totale aantal infecties, ook 
onder patiënten zonder klachten, verminderde met 75 procent.  
 

 
 

Minder nieuwe coronabesmettingen in Oost-Nederland, 
opvallende daling in Ommen 

Het aantal nieuwe coronabesmettingen in Oost-Nederland is vandaag gedaald ten opzichte 
van donderdag. En dat terwijl het aantal positieve tests landelijk opnieuw is gestegen. In deze 
regio noteerde alleen Flevoland een kleine stijging, terwijl IJsselland en Noord-en Oost-
Gelderland juist minder nieuwe besmettingen zagen. 

In totaal werden er in heel Nederland 4761 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld in de 
afgelopen 24 uur. Dat zijn er 167 meer dan gisteren. Toen lag het aantal volgens gecorrigeerde 
cijfers op 4594. In Oost-Nederland werden er gisteren 358 nieuwe positieve tests gemeld. 
Vandaag zijn dat er 302.  

De grootste daling is te zien in de veiligheidsregio IJsselland. Hier zijn vandaag 78 nieuwe 
coronabesmettingen gemeld, gisteren waren dat er nog 121. Ook in Noord- en Oost-Gelderland 
zien we een daling. Daar kregen 153 mensen in het afgelopen etmaal een positieve testuitslag, 



231 

 

donderdag waren dit er 177. Alleen Flevoland noteert vandaag een stijging van het aantal 
nieuwe besmettingen. Dit zijn er 71, tegen 60 gisteren.  

Als we kijken naar de coronakaart met het aantal besmettingen per 100.000 inwoners, dan is 
Hattem vandaag de uitschieter in negatieve zin met 49,1 positieve tests per 100.000 inwoners. 
Ook in Oldebroek (38,1), Voorst (32,6), Epe (30,1) en Steenwijkerland (29,5) ziet het er nog 
niet goed uit. Zij kleuren donkeroranje op de coronakaart.  

Aan de andere kant zijn er ook plaatsen waar het juist wel goed gaat. Drie gemeenten in deze 
regio noteerden vandaag helemaal geen nieuwe besmettingen. Dit zijn Heerde, Brummen en 
Urk. Bij laatstgenoemde is dat de laatste paar dagen steeds het geval. Ook opvallend: gisteren 
was Ommen nog de oranje koploper in deze regio met 44,4 besmettingen per 100.000 
inwoners. Vandaag kleurt deze gemeente ineens grijs met 5,6 positieve test per 100.000 
inwoners. 

Landelijk gezien telde Rotterdam vandaag het hoogste aantal nieuwe coronagevallen: 205. In 
Amsterdam testten 119 inwoners positief, in Den Haag 85. Daarna volgen Zaanstad met 81 
gevallen en Purmerend met 78 positieve testresultaten. Sinds het begin van de uitbraak, bijna 
een jaar geleden, is het coronavirus bij iets meer dan een miljoen Nederlanders vastgesteld.  

Van meer dan 15.000 mensen is zeker dat ze aan het virus zijn overleden. Het aantal gemelde 
sterfgevallen steeg afgelopen etmaal met 50. Donderdag werden 74 overlijdens geregistreerd.  

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is afgelopen etmaal licht gestegen. 
Volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) zijn momenteel 1943 
mensen met corona opgenomen, twaalf meer dan donderdag. Van deze patiënten liggen er 510 
op de intensive care. Dat zijn er dertien minder dan gisteren. Op de ic’s schommelt het aantal 
coronapatiënten al zo’n twee weken tussen de 500 en 550. Bron: De Stentor, 18 februari 2021. 

 

Uitspraak OMT-lid niet terecht 
 
De KNVB is ‘met stomheid geslagen’ over uitspraken die OMT-lid Andreas Voss eerder bij de 
NOS deed over de mogelijkheid weer publiek toe te laten bij voetbalwedstrijden.  
 
Vlak voordat de tests met toeschouwers in stadions als onderdeel van de zogenoemde Fieldlab-
praktijktoets beginnen liet Voss weten dat volle tribunes er dit kalenderjaar vermoedelijk niet 
meer inzitten. ‘Dit staat volledig haaks op alle gesprekken die wij met het kabinet hebben 
gevoerd’, zegt Gijs de Jong, secretaris-generaal van de voetbalbond, tevens toernooidirecteur 
van het EK in Amsterdam. Bron: De Stentor, 18 februari 2021.  
 
 

Plan om samenleving open te gooien 

De samenleving sneller opengooien en tegelijk zorgen dat het coronavirus sneller verdwijnt. 
Het lijkt een enorme paradox, maar toch is het de kern van een plan dat adviesbureau KPMG 
schreef in opdracht van werkgeverskoepel VNO-NCW en MKB-Nederland. De oplossing: 
minimaal 650 duizend coronatest per dag. Bron: De Stentor, 18 februari 2021. 
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De Zuid-Afrikaanse coronavariant nu ook in Polen 

De coronavariant uit Zuid-Afrika is nu ook opgedoken in Polen. ‘Naast de Britse variant is ook 
de Zuid-Afrikaanse variant verschenen,’ vertelde minister van Volksgezondheid Adam 
Niedzielski vandaag tijdens een persconferentie.  

De minister waarschuwde ook voor een derde golf van het virus. ‘Het is niet langer de vraag 
óf er een derde golf komt, maar hoe groot deze wordt’, aldus Niedzielski.  

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is afgelopen etmaal licht 
gestegen. Volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) zijn 
momenteel 1943 mensen met Covid-19 opgenomen, twaalf meer dan gisteren. Van deze 
patiënten liggen er 510 op de intensive care. Dat zijn er dertien minder dan een dag eerder.  

Op de ic's schommelt het aantal coronapatiënten al zo'n twee weken tussen de 500 en 550.  

Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn 4761 nieuwe 
coronagevallen geregistreerd, 167 meer dan gisteren, zo blijkt uit de nieuwste RIVM-cijfers. 
Dat is het hoogste aantal sinds 28 januari, drie weken geleden. Gisteren nam het aantal 
besmettingen ook toe, met 1202. De cijfers zijn echter mogelijk vertekend, vanwege het 
winterweer van vorige week. 

Afgelopen week werden er in totaal 25.927 besmettingen vastgesteld. Gemiddeld werden er 
afgelopen week 3705 besmettingen vastgesteld. De week daarvoor waren dat er nog 3432. Op 
dezelfde dag vorige week waren er 4341 besmettingen, 420 minder dan vandaag. 
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Het aantal gemelde sterfgevallen door Covid-19 steeg afgelopen etmaal met 50. Donderdag 
werden 74 overlijdens geregistreerd, woensdag 89 en dinsdag 88. Dat wil niet zeggen dat al 
die mensen in die periode van 24 uur zijn overleden. Sterfgevallen worden soms pas na een 
tijdje doorgegeven. Bron: De Stentor, 18 februari 2021.  

 

Vermoeidheid en hoofdpijn toevoegen aan lijst met 
symptomen 

Britse onderzoekers vermoeden, zo schrijven ze in het wetenschapsblad Journal of 
Infection, dat er meer coronabesmettingen kunnen worden opgespoord als vermoeidheid en 
hoofpijn worden toegevoegd aan het lijstje met symptomen.  

Als die klachten aanleiding geven tot het doen van een test komen duizenden milde extra 
besmettingsgevallen in beeld, denken de wetenschappers. Zo zou 92 procent van alle 
infecties kunnen worden ontdekt. Met de toevoeging van diarree zelfs 96. 

Nu komen de gezondheidsdiensten op basis van de gebruikelijke klachten 69 procent van de 
coronabesmettingen op het spoor. De onderzoekers zijn van mening dat a-typische klachten 
veel vaker voorkomen dan wordt aangenomen. 

Volgens onderzoeksleider Edde Loeliger komt de klacht vermoeidheid het meest naar voren. 
Maar omdat mensen vaker last van hoofdpijn hebben of moe zijn, leggen ze de link 
met een coronabesmetting niet, klinkt het.  Bron: De Stentor, 19 februari 2021. 
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Afrika 100.000 coronadoden 

‘We zijn kwetsbaarder dan we dachten', zegt de directeur van het Afrikaanse Centrum voor 
Ziektepreventie, John Nkengasong. Afrika is officieel de grens van 100.000 
coronadoden gepasseerd. 'Opmerkelijk pijnlijk', noemt hij die trieste mijlpaal. 

De Afrikaanse gezondheidsautoriteiten haalden vorig jaar opgelucht adem, toen het 
aantal sterfgevallen laag bleef. Nu worden ze echter geconfronteerd met een piek in het aantal 
Covid-doden. Het aantal staat nu op 100,294. 

Het aantal personen dat aan de gevolgen van een coronabesmetting kwam te overlijden 
nam afgelopen maand toe met 40 procent ten opzichte van een maand eerder, meldt de 
Wereldgezondheidsorganisatie. 22.000 doden in vier weken tijd. 

Vooral het feit dat Afrika 'sterfgevallen als normaal gaat zien' baart Nkengasong zorgen. 
De gezondheidszorg wordt overspoeld. Het continent dat 54 landen telt, heeft nog maar een 
kleine hoeveelheid vaccins ontvangen. 

Onderwijl grijpt de in Zuid-Afrika opgedoken virusvariant om zich heen en vormt een ware 
uitdaging voor het vaccinatieprogramma. Zelfs als er voldoende doses zouden zijn, is voor het 
einde van het jaar pas 35 tot 40 procent van de Afrikanen ingeënt. Bron: De Stentor, 19 
februari 2021. 

 

 



235 

 

 

 

De rij bij het Dokter Jansencentrum in Emmeloord voor een coronavaccinatie. © Anita Elken 
 

Anita en moeder (85) wachten uur in de kou op 
coronavaccinatie in Emmeloord: ‘Niet normaal’ 

Grote verontwaardiging bij Anita Elken (60) uit Zwartsluis. Vanochtend reed ze met haar 85-
jarige moeder naar Emmeloord voor een coronavaccinatie om vervolgens ruim een uur in de 
kou te staan wachten. De GGD betreurt de situatie en denkt na over verbeteringen, maar 
komt ook met een dringende oproep. In Zwolle waren eerder soortgelijke klachten.  
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Op de afspraakbevestiging staat ‘vrijdagochtend 11.05 uur’ en dus sluit Anita Elken aan in 
de rij bij het Dokter Jansencentrum in Emmeloord. Haar 85-jarige moeder uit Wolvega krijgt 
haar vaccinatie. ‘We waren iets eerder: rond 10.50 uur’, zegt Elken. Haar moeder heeft de 
rollator meegenomen om eventueel op te kunnen zitten. ‘En dat was een geluk, want we waren 
pas om 12.10 uur aan de beurt. We hebben een uur en tien minuten buiten moeten staan in 
een tochtige hoek.’ Bron: De Stentor, 19 februari 2021.  

 

Vaccinstudie Israël biedt hoop voor de lente: ‘90 procent, dat 
is echt supergoed’ 

Het Pfizer/BioNTech-vaccin beschermt niet alleen goed tegen ziek worden, maar voorkomt in 
veel gevallen ook dat gevaccineerden het virus kunnen doorgeven. Dat komt naar voren uit 
twee Israëlische studies, waaruit persbureau Reuters citeert. Ook voor Nederland is dat goed 
nieuws: de twee vaccins die nu het meest toegediend worden, lijken de pandemie 
daadwerkelijk te remmen.  

Het aantal doorgegeven infecties door gevaccineerden zou ongeveer 90 procent lager liggen 
dan bij niet-gevaccineerden. Zowel bij infecties met als zonder symptomen is dat percentage 
hoog: 93,7 om 89,4 procent. Dat staat in een data-analyse van Pfizer en het Israëlische 
ministerie van Volksgezondheid, waar persbureau Reuters de hand op heeft kunnen leggen. 
De cijfers zijn nog niet gepubliceerd. Bron: De Stentor, 18 februari 2021. 

Kinderpersconferentie Jeugdjournaal 

De speciale kinderpersconferentie was een initiatief van het NOS Jeugdjournaal, dat de 
kinderen in Nederland ook gelegenheid wilde geven om vragen te stellen aan de bewindslieden. 
Volgens Van der Staaij waren de korte, heldere vragen van de kinderen indrukwekkend: 
‘Fantastisch!’ En Xander van der Wulp denkt dat je vaker moet zeggen dat je van 
het Jeugdjournaal bent, want dan krijg je veel duidelijkere antwoorden dan gebruikelijk.. 
Bron: gids.tv, 17 februari 2021. 
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De coronapersconferentie in het NOS Jeugdjournaal op NPO 3 behaalde dinsdagavond 
gemiddeld 508.000 kijkers. Daarin beantwoordde premier Mark Rutte samen met 
coronaminister Hugo de Jonge voor het eerst vragen van kinderen over corona en de gevolgen 
ervan. 

In de welbekende zaal van de persconferenties bij het ministerie van Justitie en Veiligheid 
waren behalve de demissionaire bewindspersonen en twee tolken, acht kinderen uitgenodigd 
om hun vragen te stellen. Premier Rutte vertelde over de gevolgen voor kinderen, zoals het 
gemis van school en het niet kunnen knuffelen van opa's en oma's. Ook bedankte hij de 
kinderen, omdat ze "een voorbeeld" zijn voor de rest van Nederland. 

Minister De Jonge benadrukte dat het voor sommige kinderen een extra moeilijke tijd kan 
zijn, vanwege een vervelende thuissituatie. Vooraf konden kinderen vragen inzenden. Dat 
waren er uiteindelijk zo'n 10.000, aldus presentator Joris Marseille. Bron: nd.nl, 17 februari 
2021. 

Rutte verklapt tijdens kinderpersconferentie dat hij ruzies sust met ‘een koekje en een beetje 
lasagne’ Gaat de eindtoets door? Waarom moeten leerlingen in groep 7 en 8 ineens een 
mondkapje op? Kunnen jullie beloven dat de scholen nooit meer dicht gaan? Tijdens een 
speciale kinderpersconferentie van premier Mark Rutte en ‘coronaminister’ Hugo de Jonge 
over corona vuurden kinderen vragen op het duo af over wat hén bezighoudt. ‘Dit hadden we 
al veel eerder moeten doen.’ 

Het is een vraag waarvoor Rosalie naar de speciale persconferentie van het 
Jeugdjournaal mocht komen: ‘Kunnen jullie beloven dat de scholen niet meer dicht gaan?’ Het 
meisje kijkt premier Rutte en minister De Jonge indringend aan. ‘Dat is precies waar we het 
vandaag over hadden’, zegt De Jonge. ‘Als we eenmaal opengaan, kunnen we eigenlijk niet 
meer beslissen om dicht te gaan. Dat geldt nu dus ook voor de basisscholen. Dat jojoën is 
niets joh.’ 

Kinderen stuurden liefst 10.000 vragen in die zij graag beantwoord wilden zien tijdens de 
kinderpersconferentie. Maar Rutte en De Jonge beten, zoals bij alle persconferenties, het spits 
af. ‘Ik vind het belangrijk om jullie vragen te beantwoorden, omdat ik me realiseer dat corona 
ook jullie leven volledig op zijn kop heeft gezet’, aldus de premier. Hij stelde dat het vooral 
voor de achtstegroepers ‘extra spannend is’. ‘Je kunt niet even kijken op de middelbare school 
die je ouders voor je bedacht hebben. Of er een boom in de tuin staat waarbij je kunt 
wegdromen.’ 
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Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) hielden 
speciaal voor kinderen een persconferentie. © ANP 

Zelfs gebarentolk Irma Sluis ontbrak niet. En dat kwam goed van pas, want Mae - zelf doof - 
stelde de allereerste vraag in gebarentaal. ‘Hebben jullie wel eens discussie over de 
maatregelen?’ Nogal’, knikt Rutte. ‘We hebben heftige discussies, maar maken niet echt ruzie.’ 
Hij verklapte ook wat zijn geheim is om beginnende ruzies op te lossen: ‘een koekje en een 
beetje lasagne’. Rutte vertelde er niet bij welke minister ontvankelijk is voor deze 
merkwaardige combinatie van traktaties.  

De kinderen staan vooral stil bij de gevolgen van de coronamaatregelen voor hun 
schoolcarrière. Gaat de eindtoets door? En de musical? En waarom moeten leerlingen van 
groep 7 en 8 eigenlijk ineens een mondkapje dragen? De Jonge: ’Dat moet niet, maar op 
sommige scholen is dat een extra veiligheidsmaatregel. We dachten dat kinderen anderen niet 
snel besmetten, maar door de Britse variant zou dat tóch iets meer voorkomen. We moeten 
dus iets beter opletten.’ 

Maar ze riepen het tweetal ook ter verantwoording over hun eigen gedrag. Want houden De 
Jonge en Rutte zich zélf eigenlijk wel zo goed aan de coronamaatregelen? Nee, erkende Rutte. 
‘Er is in april een foto verschenen waarop Hugo en ik te dicht bij elkaar liepen.’ En hebben ze 
wel eens blunders gemaakt? Rutte en De Jonge knikten breed lachend. Ze gingen vooral de 
mist in bij de ‘gesprekken met journalisten’ die vaak nog een uur doorgaan nadat de 
uitzending op tv is gestopt. ‘Het is wel eens voorgekomen dat we later in Kamerbrieven 
moesten uitleggen hoe het wél zat.’ 

De kinderen, die uit het hele land kwamen, stelden ook persoonlijke vragen. Hoe heeft Rutte, 
die zondag jarig was, zijn verjaardag eigenlijk gevierd? Antwoord: met een hele lange 
wandeling door Den Haag. ’Ik ben geen goede schaatser, maar het was een prachtige zondag.’ 

Ook kreeg Rutte de vraag of hij zichzelf een rapportcijfer kon geven. Dat deed hij niet. Wel gaf 
hij De Jonge ‘een 7,5 of een 8'. ‘Er zijn ook een paar dingen niet goed gedaan, maar die zet hij 
dan weer recht’, aldus de premier. Om daarna snel te zeggen dat hij én De Jonge ‘het samen 
fout hebben gedaan’. ‘Want we doen alles samen. Zoals hij zich inzet voor Nederland, met drie 
tot vier uur slaap per nacht. Ik zou het niet volhouden. Ik maak er een diepe buiging voor.’ 
De Jonge: ‘Dat is echt wederzijds.’ 

Of de premier wel eens een nachtmerrie heeft gehad? Dat kon hij zich niet herinneren, zei 
Rutte. ‘Ik heb wel slecht geslapen omdat ik me heel erg zorgen maakte. Dat ik ‘s nachts lig te 
woelen. Dat piekeren.’ Ook zei hij dat het ‘heel normaal’ is als kinderen zich wel eens verdrietig 
voelen. ‘Zulke gevoelens heeft iedereen, die heb ik zelf ook.’ 

Of het door de zenuwen kwam of niet, slotvraagsteller Joris leek geëmotioneerd toen hij vroeg 
wanneer we weer teruggaan ‘naar normaal’. ‘Naar vroeger, zeg maar.’ De Jonge kon dat ‘niet 
vastpinnen’. ‘Snak je ernaar?’ vroeg hij aan de jongen. Joris knikte met glimmende ogen. De 
Jonge: ‘Dat kan ik me voorstellen.’ Bron: AD, 16 februari 2021. 

Honderd mensen in regio Amsterdam onterecht positief getest 
op corona 

Ongeveer honderd mensen uit de regio Amsterdam hebben donderdag ten onrechte een 
positieve uitslag gekregen, na een test op het coronavirus. Dat bevestigt de GGD Amsterdam. 
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De fout is vrijdagochtend ontdekt. © ANP 

Het gaat om PCR-tests, die met wattenstaafjes in de neus en keel worden uitgevoerd. Door 
een fout in het laboratorium is een hele batch van ongeveer honderd coronatests met een 
positieve testuitslag teruggekomen.  

‘Het gaat om een verontreiniging bij de voorbehandeling van de monsters,’ zegt een 
woordvoerder van de GGD. ‘Dat is een menselijke fout.’  

De fout is vrijdagochtend ontdekt en alle getroffen personen zijn vrijdag gebeld om zich 
opnieuw te laten testen. ‘We balen er enorm van, mensen zijn al in quarantaine gegaan. Maar 
gelukkig is het snel ontdekt.’ Ze benadrukt dat naar alle waarschijnlijkheid een aantal van 
deze personen alsnog positief zullen testen omdat ze het virus wel onder de leden hebben. 

Donderdag werd bekend dat problemen met de blaastests bij de GGD Amsterdam ook werden 
veroorzaakt door menselijke fouten. De blaastests werden uit de roulatie gehaald, omdat daar 
juist weer onterecht negatieve testuitslagen uitkwamen. Bron: AD, 19 februari 2021. 

Kabinet vraagt OMT advies over winkelen op afspraak 

Het kabinet laat onderzoeken of winkeliers meer lucht kunnen krijgen. De experts van het 
Outbreak Management Team (OMT) is gevraagd te kijken naar de gevolgen van winkelen op 
afspraak. 

Dat melden bronnen, die anoniem willen blijven. Winkelen op afspraak houdt in dat klanten 
vooraf een tijdslot moeten reserveren van maximaal een uur, waarin zij toegang krijgen tot de 
winkel. Om voldoende afstand tussen klanten te waarborgen, moeten winkels zich daarbij wel 
houden aan een maximumaantal bezoekers. 

Ook laat het kabinet volgens ingewijden de gevolgen van volledige opening van de winkels op 
het aantal coronabesmettingen onderzoeken door het OMT. Zij achten de kans klein het 
kabinet hiertoe besluit. 'Het ziet er niet hoopvol uit', zei demissionair premier Mark Rutte 
donderdag in de Tweede Kamer over de kans op versoepelingen na 2 maart, wanneer de 
huidige lockdown afloopt. Bron: Het Financiëele Dagblad, 19 februari 2021. 
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Laatste woorden   
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Terugkijken op 1 jaar corona 

Het is bijna één jaar geleden dat in Nederland de eerste besmetting met het coronavirus werd 
vastgesteld. Er volgde een jaar dat we vooraf voor onmogelijk hadden gehouden.  

‘Er wordt mij bevestigd dat er een patiënt is met het coronavirus in Nederland’, stamelt 
toenmalig minister Bruno Bruins, nadat hem tijdens een live-uitzending op televisie een briefje 
in de hand is gedrukt. Ook al konden we toen nog niet bevroeden welk jaar ons precies zou 
wachten: dat moment, 19 februari 2020, staat sindsdien in het geheugen gegrift.  

 
 

27 februari 2020: Minister Bruno Bruins leest live op televisie het inmiddels beroemde briefje 
voor: er was een coronabesmetting vastgesteld in Nederland. © NOS 

Natuurlijk, we wisten dat er een heel gevaarlijk virus vanuit China zich nu ook in Europa 
verspreidde.  We zagen al vreselijke beelden vanuit Noord-Italië. Maar dat we in de grootste 
crisis sinds de Tweede Wereldoorlog zouden belanden, realiseerde lang niet iedereen zich.  

Inmiddels weten we wel beter. De uitbraak van het coronavirus heeft een ongekende invloed 
(gehad) op ons leven. Meer dan een miljoen mensen werden ziek, tienduizenden mensen zijn 
overleden. Door de strenge maatregelen om te voorkomen dat het virus zich kon verspreiden, 
ging het land op slot. Bron: De Stentor, 19 februari 2021. 

 

Wordt vervolgd 

Enter, 20 februari 2021 

 

  


