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Eerste woorden  

Zorg vanuit huis. Dat is de toekomst. Hoe fijn als je voor de bloeddrukcontrole geen afspraak 
meer hoeft te maken en naar de dokter hoeft te komen? Tegenwoordig kan dat, vertelt huisarts 
Jiska Snoeck-Stroband uit Den Haag, die voordelen ziet voor haarzelf én haar patiënten. 

‘Mensen met een hoge bloeddruk moesten in het verleden om de drie maanden komen voor 
een meting. Van die stress alleen al schiet de bloeddruk omhoog, dat is een bekend effect. Nog 
afgezien van het feit dat veel mensen vanwege corona niet naar de praktijk durven. De meest 
betrouwbare meting gebeurt sowieso in de thuissituatie. Want een patiënt is 365 dagen per 
jaar thuis, dat geeft per definitie een beter plaatje dan die momentopnames bij ons.’ 

‘PatiëntCoach is een online zelfmanagementprogramma dat mensen met chronische ziektes 
in staat stelt hun eigen situatie te managen. Ze doen thuis hun eigen meting en voeren die 
dan in. Zeker in het huidige tijdperk heeft het gebruik een hoge vlucht genomen. Je kunt 
namelijk veel zaken regelen via beeldbellen, maar metingen vallen daar niet onder. 
PatiëntCoach kan meer dan alleen de bloeddruk bijhouden. Als je aan COPD lijdt bijvoorbeeld, 
kun je er een vragenlijst invullen om aan te geven hoeveel luchtwegklachten je hebt, en 
diabetici kunnen er hun glucosewaarden invoeren. Dat verschijnt dan allemaal in hun 
elektronisch patiëntendossier. Het scheelt de mensen zelf én mij tijd. Ook belangrijk: 
normaliter onderga je als patiënt je eigen probleem. Met zelfmanagement kun je thuis je eigen 
aandoening onder controle houden. En zie je misschien verbanden tussen de resultaten en 
medicijnen of wat je elke dag doet. Dat kan helpen om gezondere keuzes te maken.’ 

‘Misschien denk je dat zo’n digitaal instrument alleen iets is voor de jongere generatie. Maar 
dan vergis je je. Tegenwoordig hebben de meeste ouderen allemaal een tablet of een 
smartphone én tijd om dingen uit te pluizen, of een familielid dat ze daarbij kan helpen. Dit 
is echt de toekomst.’ 

‘Of ik het programma ook zelf gebruik? Ja, maar alleen bij wijze van test. Mijn eigen bloeddruk 
is altijd goed, en da’s een beetje saai. Daarom voer ik stiekem wel eens een foute, hoge score 
in, gewoon om te kijken wat voor meldingen PatiëntCoach dan naar me stuurt (lacht). Maar 
als ik een chronische aandoening had, zou ik het beslist ook zelf inzetten. Absoluut.’ 

 
Netteke Ludwig © #ZorginjeRegio  
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‘Met de PatiëntCoach krijgt de patiënt meer inzicht in zijn of haar eigen gezondheid en kan 
daardoor ook andere, gezondere keuzes maken. Bijvoorbeeld als het gaat om beweging, 
voeding en psychische gezondheid. Daarom ondersteunen we dit initiatief in regio Den Haag. 
Het draagt bij aan preventie en stelt de patiënt echt centraal. Zo versterken we de leefkracht 
van patiënten, zodat zij de dingen kunnen blijven doen die voor hen belangrijk zijn.’ 

De zorg in Nederland is goed. Toch staan we voor een uitdaging om onze gezondheidszorg 
toegankelijk en betaalbaar te houden. Mensen leven gemiddeld langer, de vraag naar zorg 
neemt toe en er komen voortdurend betere (en duurdere) geneesmiddelen en 
behandelmethodes. Samen met zorgpartijen in de regio, werkt Menzis aan het slimmer 
organiseren van de zorg. Bijvoorbeeld met eHealth zoals PatiëntCoach. Bron: AD.  

Een app voor een doktersrecept: coronacrisis gaf er een boost aan 

Health - informatietechnologie om de gezondheidszorg te ondersteunen - was er al. Maar nu 
horen we ook steeds vaker van mHealth, oftewel ‘mobile health’: je gezondheid in de gaten 
houden met speciale apps op je smartphone. De coronacrisis gaf er een boost aan. 

De afgelopen tien jaar werden er ruim 300.000 gezondheidsapps ontwikkeld, die wereldwijd 
dagelijks vijf miljoen keer worden gedownload. Soms vrijwillig, zoals met stappentellers of 
hartslagmeters, maar steeds vaker ook voor een doktersrecept. Bron: AD, 2 januari 2021. 

 

Door corona is de digitale zorg in een stroomversnelling geraakt. Artsen hebben veel consulten 
via video gedaan. Maar volgens de Patiëntenfederatie en Zorgverzekeraars Nederland is er 
meer op afstand mogelijk. © Hollandse Hoogte / ANP  
 

Patiënt moet zelf kunnen kiezen voor digitale zorg: ‘Scheelt reistijd en 
vrije dagen’ 
 
Patiënten moeten zelf kunnen kiezen of ze digitale zorg willen. Door corona was al bijna een 
derde van de polibezoeken op afstand. Zorgverzekeraars Nederland en Patiëntenfederatie 
Nederland pleiten voor een recht op digitale hulp.  
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Een gesprek met de arts via een beeldscherm, diabetespatiënten die via een app hun waarden 
bijhouden, coronapatiënten die zuurstof meekrijgen en online worden gecontroleerd om thuis 
verder uit te zieken. De afgelopen anderhalf jaar is de digitale zorg in een stroomversnelling 
geraakt. Uit cijfers van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) blijkt dat tijdens 
de eerste lockdown zeventig procent van de consulten digitaal verliep, in het eerste kwartaal 
van 2021 was dat nog ruim dertig procent. 

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en Patiëntenfederatie Nederland vinden dat patiënten het 
recht moeten krijgen om zélf te kiezen wat voor zorg ze willen: digitaal of bij de zorgverlener 
op het spreekuur. ‘Zelfs met een moeilijk gesprek kan het fijn zijn om dat via een beeldscherm 
thuis te doen, want dan kan je bijvoorbeeld iedereen erbij hebben. Dat past soms niet eens in 
een spreekkamer’, zegt ZN-directeur Petra van Holst. Bovendien scheelt het reistijd, hoeven 
patiënten niet altijd een dagdeel vrij te nemen voor een artsenbezoek en neemt de druk op de 
zorg af. 

Want de komende jaren neemt door de verdere vergrijzing van de Nederlandse bevolking de 
zorgvraag toe. Tegelijkertijd is er nu al een tekort aan zorgpersoneel. ‘Er zijn allerlei apps om 
patiënten thuis te volgen’, weet Dianda Veldman, directeur van de Patiëntenfederatie. ‘Mensen 
met de longziekte copd, hartfalen, de ziekte van Crohn of diabetes kunnen hun waarden thuis 
invoeren. Op afstand kan een verpleegkundige of arts die patiënten volgen en begeleiden, dat 
heet telemonitoring.’ 

Ziekenhuizen willen zelf ook dat een kwart van de polibezoeken op afstand blijft. Voor corona 
waren er grote verschillen in de digitale zorg die de hospitalen leverden, maar nu zegt  
vijfennegentig procent aan beeldbellen te doen en gebruikt vijfenzestig procent telemonitoring. 

Patiënten die liever bij de arts langsgaan of een combinatie met digitale zorg willen, moeten 
die mogelijkheid óók hebben, vinden ZN en de Patiëntenfederatie. Niet alleen in het 
ziekenhuis, maar ook bij andere zorgverleners zoals huisartsen. ‘Mensen reageren erg 
verschillend op digitale zorg’, erkent Veldman. ‘Ze moeten het gevoel hebben dat het geen 
mindere zorg is.’ Bovendien is het belangrijk dat patiënten hulp krijgen als ze de online 
mogelijkheden lastig vinden. Veldman: ‘Het is vaak ook een kwestie van wennen.’ Bron: AD, 
26 juli 2021.  

Ondernemers kunnen voor de zesde keer loonsteun aanvragen 

Ondernemers die zijn getroffen door de coronacrisis kunnen met ingang van maandag voor 
de zesde keer loonsteun aanvragen bij het UWV. De subsidieregeling is voor deze periode 
wat versoberd. Nu veel lockdownmaatregelen zijn opgeheven, kunnen werkgevers geen 
honderd procent omzetverlies meer opgeven. 

De zesde periode voor de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) 
bestrijkt de maanden juli tot en met september. Werkgevers bij wie de inkomsten in die 
periode met meer dan twintig procent daalden, kunnen het UWV vragen om een deel van hun 
loonkosten op zich te nemen.  

Het maximale omzetverlies dat ze kunnen opgeven, is ditmaal beperkt tot tachtig procent. De 
overheid blijft wel, net zoals in de voorgaande periodes, vijfentachtig procent van de loonsom 
vergoeden. Een groot deel daarvan maakt het UWV als voorschot over. Het definitieve bedrag 
waarop werkgevers recht hebben wordt later vastgesteld. 

Het UWV merkte dat er in de vijfde NOW-periode veel minder behoefte was aan de 
loonsubsidies dan in voorgaande periodes. In totaal werden 45.000 verzoeken om financiële 
steun goedgekeurd, goed voor voorschotten van zo'n 1,4 miljard euro. In de vierde periode 
ging het nog om 74.000 toegekende aanvragen en 3,2 miljard euro aan voorschotten. Bron: 
AD, 26 juli 2021. 
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In Saoedi-Arabië meer coronamaatregelen voor niet-gevaccineerden 

Saoedi-Arabië ontzegt niet-gevaccineerde inwoners vanaf 1 augustus de toegang tot 
overheidsfaciliteiten, het bijwonen van evenementen en het gebruik van het openbaar 
vervoer als tegenmaatregel tegen het coronavirus. Dat kondigde het ministerie van 
Binnenlandse Zaken van het Koninkrijk zondagavond aan. 

Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken zijn alle economische, commerciële, culturele, 
recreatieve en sportieve activiteiten beperkt tot burgers en inwoners die een van de 
goedgekeurde COVID-19-vaccins hebben gekregen. Momenteel heeft het Koninkrijk de 
Moderna-, Pfizer-BioNtech- en de AstraZeneca-vaccins goedgekeurd. 

Iedereen die niet is ingeënt tegen het coronavirus, mag volgens het ministerie van 
Gemeentelijke en Plattelandszaken geen winkelcentra, winkelcentra, winkels en markten 
betreden. Burgers en bewoners moeten ook een vaccinatiebewijs tonen om toegang te krijgen 
tot restaurants, cafés, herenkapperszaken, schoonheidssalons, trouw- en feestzalen. 

Alle burgers moeten vanaf 9 augustus volledig gevaccineerd zijn voordat ze buiten het 
Koninkrijk reizen. Het inreisverbod voor niet-gevaccineerde mensen past in de inspanningen 
van het Koninkrijk om ervoor te zorgen dat alle inwoners van het land een COVID-19-vaccin 
krijgen. Bron: AD, 26 juli 2021. 

Jongeren kunnen eerder afspraak maken voor vaccinatie 

Jongeren voor wie vanaf 16 augustus een afspraak voor een tweede coronaprik staat gepland, 
kunnen deze afspraak binnenkort naar voren halen. Ze krijgen hiervoor in de komende dagen 
een sms van de GGD, waarna ze kunnen bellen voor een eerdere afspraak. 

Zo wil het kabinet ‘klaar zijn voor het nieuwe schooljaar’ na de zomervakantie, legt 
demissionair zorgminister Hugo de Jonge uit. 

Jongeren tussen de 12 en 17 jaar krijgen het Pfizer-vaccin. Daarvan zijn er genoeg op 
voorraad. Ook zijn er meer prikslots beschikbaar dan nodig. Daarom kunnen de tweede 
prikken naar voren worden gehaald, zolang er maar drie weken tussen de eerste en tweede 
prik zitten. 

Het is makkelijker de afspraken te verzetten voor jongeren, omdat zij in principe alleen met 
Pfizer zijn geprikt. Jongvolwassenen boven de 18 jaar kregen zowel het vaccin van Pfizer als 
van Moderna, waardoor het ‘in de uitvoering’ ingewikkelder is om de tweede prik te 
verschuiven, meldt het ministerie van Volksgezondheid. ‘Wanneer er voldoende vaccins 
beschikbaar komen, wordt er gestart met de versnelling van de groep boven de 18 jaar.’ Voor 
die groep moet vier weken tussen de twee prikken zitten. Bron: AD, 26 juli 2021. 

Ryanair hoopt deze zomer weer winst te maken 

Ryanair hoopt deze zomer weer winst te maken. De vliegtuigmaatschappij doet met name in 
Duitsland en Midden- en Oost-Europa weer goede zaken.  

Afgelopen kwartaal ging er nog wel een flink verlies in de boeken. Dat kwam volgens topman 
Michael O'Leary onder meer doordat versoepelingen van coronamaatregelen  trager dan 
verwacht werden doorgevoerd. De onderneming kwam onder de streep 273 miljoen euro 
tekort. Een jaar geleden was het verlies nog 185 miljoen euro. 

Het afgelopen kwartaal vervoerde Ryanair 8,1 miljoen passagiers. In dezelfde periode een jaar 
geleden was dat nog een half miljoen. In augustus hoopt de vliegmaatschappij meer dan 10 
miljoen passagiers te vervoeren. O'Leary is positief over de hoge vaccinatiegraad in Europa en 
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rekent op een 'sterk herstel' van de door de coronacrisis hard geraakte luchtvaart in de tweede 
helft van dit jaar. Bron: AD, 26 juli 2021. 

Datalek bij huisartsen: vaccinatiegegevens zonder toestemming 
verspreid  

Vaccinatiegegevens van zevenhonderd patiënten zijn zonder toestemming gedeeld met het 
RIVM. Zo blijkt uit navraag van BNR bij de betrokken organisaties. 

Na eerdere problemen met het vastleggen van de vaccinatiegegevens in het centrale register 
van het RIVM, blijken de gegevens van honderden patiënten nu zonder toestemming verspreid. 
Voorafgaand aan een vaccinatie wordt gevraagd of de informatie gedeeld mag worden met het 
RIVM. Vanwege een fout in een van de huisartsensystemen, zijn de persoonsgegevens van 
zevenhonderd gevaccineerden toch gedeeld, zonder dat hier toestemming voor is gegeven. 

Vijfhonderd mensen hebben duidelijk aangegeven dat hun informatie niet gedeeld mag 
worden. Van tweehonderd patiënten is niet bekend of zij toestemming hebben gegeven. In 
totaal zijn zeventig huisartsenpraktijken hierbij betrokken, zo blijkt uit navraag van BNR bij 
de softwareontwikkelaar. De ontwikkelaar laat weten dat het om een tijdelijke softwarefout 
gaat en dat het probleem inmiddels verholpen is.   

Ook het RIVM bevestigt dat zij onterecht persoonsgegevens hebben ontvangen. Volgens de 
woordvoerder gebeurt dit vaker en probeert het RIVM de gegevens zo snel mogelijk te 
verwijderen. Paul Korremans, privacyconsultant en bestuurslid van Privacy First, spreekt van 
een grove fout. ‘Het is een zeer grote inbreuk op de privacy van de betrokken personen. Het 
feit dat mensen nadrukkelijk hebben aangegeven dat de informatie niet gedeeld mag worden, 
maakt het extra erg.’ 

Niet alleen huisartsen, ook de GGD deelt vaccinatiegegevens met het RIVM. Een woordvoerder 
laat weten dat er geen concrete gevallen bekend zijn, maar sluit ook niet uit dat een soortgelijk 
datalek ook bij de GGD kan voorkomen. BNR heeft het ministerie van Volksgezondheid Welzijn 
en Sport (VWS) ook om een reactie gevraagd. De woordvoerder laat weten verder niks toe te 
kunnen voegen aan onze constateringen en is blij dat de problemen adequaat zijn gesignaleerd 
en opgelost. 

Privacy- en ICT-deskundigen waar BNR mee gesproken heeft, vinden dat te makkelijk. Volgens 
Hans de Raad, eigenaar van OpenNovations, gespecialiseerd in cybersecurity en medische 
software, hadden deze gegevens nooit zonder toestemming verspreid mogen worden. ‘Als je 
met medische, hooggevoelige, gegevens werkt dan gelden er extra strenge normen. Het lijkt 
alsof hier minimaal één van de basisprincipes is overgeslagen.’ 

Zo moet je volgens De Raad altijd van tevoren een risico-analyse maken en tussentijds, ook 
als het systeem al operationeel is, blijven testen en controleren. ‘Als je dit hebt toegepast, dan 
is het heel vreemd dat deze fout pas maanden later is ontdekt. Dat valt niet onder de categorie 
adequaat handelen.’ Ook moet je het systeem volgens de cyberspecialist zo inrichten dat als 
er een fout in de software sluipt, er helemaal geen informatie wordt gedeeld. In plaats van alle 
informatie, zoals hier is gebeurd. 

Korremans neemt niet alleen de ontwikkelaar, maar ook de huisartsen die werken met dit 
systeem, iets kwalijk. ‘Huisartsen moeten zich meer bewust zijn van de gevoeligheid van 
medische gegevens en veel kritischer kijken naar het werk van de ontwikkelaar.’ Ook De Raad 
heeft twijfels bij de rol van de huisartsen. ‘Informatiebeveiliging en het beheren van data vallen 
niet onder het domein van huisartsen. Maar zij krijgen nu wel een extra verantwoordelijkheid 
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opgedragen. De overheid zou hier meer op moeten controleren en de regie moeten nemen.’ 
Bron: BNR.nl, 26 juli 2021. 

In Frankrijk zijn afgelopen weken vier miljoen vaccins gezet  

De afgelopen twee weken zijn er vier miljoen vaccins gezet in Frankrijk. Dat laat de Franse 
president Macron weten op Twitter. Veertig miljoen Fransen hebben nu tenminste één prik 
gehad. 

Omdat de vaccinatiebereidheid laag is in Frankrijk heeft Macron maatregelen afgekondigd 
waarmee het Franse parlement vandaag heeft ingestemd. Zo wordt inenting tegen covid-
19 verplicht voor zorgmedewerkers.  

Vanaf augustus moeten mensen een vaccinatiebewijs of negatieve testuitslag laten zien in 
horecazaken, sommige winkelcentra en tijdens lange treinreizen. Sinds woensdag moeten 
bezoekers van Franse musea, bioscopen en evenementenlocaties al bewijs laten zien dat ze 
zijn gevaccineerd tegen het coronavirus of negatief zijn getest. 

Het wetsvoorstel leidt tot veel kritiek in Frankrijk. De afgelopen twee weekenden gingen 
duizenden mensen de straat op om te protesteren tegen de 'gezondheidspas' en verplichte 
inentingen. Op verschillende plaatsen in Parijs botsten demonstranten dit weekend met de 
politie. Bij de Champs-Élysées zette de politie traangas in. Bron: AD, 26 juli 2021.  

Kabinet zet definitief streep door festivalseizoen, verplichte test bij 
terugkeer vakantie  

Meerdaagse festivals zoals Lowlands mogen deze zomer niet doorgaan. Nu al zijn dergelijke 
festivals verboden tot begin augustus, maar het kabinet trekt het verbod door voor festivals 
met een camping tot 1 september. 

‘Helaas, zeg ik wel’, zei demissionair premier Mark Rutte in een toelichting. ‘We doen dit nu 
omdat we festivals duidelijkheid moesten geven en het is helaas niet verantwoord om dit door 
te laten gaan.’ 

Hoewel het aantal besmettingen de laatste dagen daalt, vindt het kabinet het risico te groot. 
Aanvankelijk wilde het kabinet pas in de tweede week van augustus bekend maken of de grote 
festivals daarna nog doorgang konden vinden, maar het heeft nu toch besloten om de 
organisatoren al eerder duidelijkheid te geven. De grootste festivals die getroffen worden zijn 
onder meer Lowlands, Down the rabbit hole en Mysteryland.  

Organisatoren van eendaagse festivals moeten wel tot 13 augustus wachten op duidelijkheid, 
als er weer een coronapersconferentie wordt gehouden. 

Het is één van de besluiten die het kabinet vandaag heeft genomen, na nieuw overleg over 
corona. Een ander is dat vakantiegangers die terugkeren uit landen die nu geel kleuren op de 
coronakaart en niet volledige gevaccineerd zijn, vanaf 8 augustus voor terugreis naar 
Nederland moeten aantonen dat ze corona-vrij zijn. Het gaat om iedereen vanaf 12 jaar. 
Mensen die volledig gevaccineerd zijn, of hersteld zijn van corona, hoeven geen test te doen, 
maar kunnen de CoronaCheck-app gebruiken. 

Voor veel nog niet gevaccineerde kinderen geldt dus dat ze op zoek moeten naar een PCR- of 
antigeentest die ze kunnen doen, voordat ze de terugreis gaan maken. Het kabinet 
waarschuwt dat mensen met eigen vervoer ook kunnen worden gecontroleerd. Voor reizigers 
uit een land met een groen reisadvies gelden geen maatregelen bij terugkeer. 
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‘Dat is een aanscherping van het beleid’, erkende minister Hugo de Jonge. ‘We willen 
voorkomen dat mensen de besmetting mee naar huis nemen. We zullen echt testend moeten 
zorgen dat we een volgende golf in het najaar kunnen voorkomen.’ 

Volgens De Jonge worden er steekproeven gehouden bij grensovergangen, door ‘mobiele 
teams'. Iemand die betrapt wordt krijgt een boete van 95 euro, maar ‘mag daarna wel 
doorrijden'.  

Alle reizigers die nog voor 8 augustus terugkeren uit Spanje, Portugal, Cyprus of Andorra 
moeten ook tot die tijd al een coronabewijs tonen. 

Demissionair Mark Rutte sprak van ‘goed nieuws’ dat het aantal besmettingen daalt. ‘In de 
ziekenhuizen loopt het nog wel wat op, dat zal nog een paar dagen zo blijven, maar het is 
beheersbaar, zo lijkt het. Maar het blijft wel spannend.’ 

Nederland past daarnaast de aanpak van reizen binnen Europese Unie aan, als gaat om de 
kleurcodes groen, geel, oranje en rood. Het kabinet wil eigenlijk al langer dat er niet alleen 
gekeken wordt naar de besmettingscijfers om die kleur te bepalen, maar ook naar de druk op 
de zorg. Op die manier hoeven landen niet zo snel op oranje, met alle gevolgen van dien, zoals 
quarantaineplichten. 

Vanaf 27 juli geeft Nederland daarom zelf geen oranje reisadviezen meer aan andere EU-
landen ‘enkel op basis van het aantal coronabesmettingen’. Een land kan nog wel een oranje 
reisadvies krijgen als er een nieuwe virusvariant opduikt. De facto betekent dit wel dat vanaf 
morgen alle EU-landen op groen of geel gaan. 

Nu nog wordt een reis naar een oranje land ontraden, maar volgens de nieuwe maatstaf geldt 
dat voor geen enkel EU-land momenteel. Het blijft wel mogelijk dat landen aan Nederlanders 
extra eisen opleggen, daar gaan landen immers zelf over. 

Minister Hugo de Jonge herhaalde nog eens dat het kabinet niet zint op een vaccinatieplicht. 
‘Dat zie ik niet gebeuren in dit land, de discussie daarover die bijvoorbeeld in Frankrijk wordt 
gevoerd, laat ik ook graag daar.’ Rutte zei te denken dat de vaccinatiegraad in ons land relatief 
hoog is juist ‘ómdat wij niet als een dominee preken’.    

De besluiten van het kabinet: 

-Nederland past de aanpak met kleurcodes van landen aan. Ons land gaat kijken naar meer 
dan alleen besmettingscijfers. Dat betekent dat alle EU-landen morgen op groen of geel gaan, 
waardoor reizen niet meer worden ontraden momenteel. Een land kan nog wel een oranje 
reisadvies krijgen als er een nieuwe virusvariant opduikt. 

-Vakantiegangers die terugkeren uit landen die nu geel kleuren op de coronakaart en niet 
volledige gevaccineerd zijn, vanaf 8 augustus voor terugreis naar Nederland moeten aantonen 
dat ze corona-vrij zijn. Het gaat om iedereen vanaf 12 jaar. Mensen die volledig gevaccineerd 
zijn, of hersteld zijn van corona, hoeven geen test te doen, maar kunnen de CoronaCheck-app 
gebruiken. Voor veel nog niet-gevaccineerde kinderen geldt dus dat ze op zoek moeten naar 
een PCR- of antigeentest die ze kunnen doen, voordat ze de terugreis gaan maken. 

- Meerdaagse festivals mogen deze zomer niet doorgaan. Nu al zijn dergelijke festivals 
verboden tot begin augustus, maar het kabinet trekt het verbod door voor festivals met een 
camping tot 1 september. Bron: AD, 26 juli 2021.   
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Reisbranche blij: ‘We kunnen weer reizen gaan aanbieden’ 

Reiskoepel ANVR en de reisorganisaties zijn blij dat het kabinet de kleurcodes versoepelt. De 
bestemmingen die op oranje stonden, kleuren vanaf volgende week 8 augustus in principe 
weer groen of geel. Dat betekent dat niet-noodzakelijke reizen niet langer worden afgeraden. 
En dus kunnen reisorganisaties weer gewoon hun reizen gaan uitvoeren.  

TUI en Sunweb schrapten onlangs vele tienduizenden reizen, nadat Buitenlandse Zaken 
besloot onder andere de Balearen en de Canarische Eilanden op oranje te zetten. Tot grote 
frustratie zagen de reisondernemingen Nederlanders op eigen houtje een vliegticket en 
accommodatie boeken en alsnog afreizen naar oranje gebieden.  

’Dit systeem was op lange termijn echt niet meer houdbaar en geloofwaardig’, reageert 
voorzitter Frank Oostdam van reiskoepel ANVR op het besluit van de overheid. De ANVR en 
de reisorganisaties lobbyden de afgelopen maanden hard om de systematiek aangepast te 
krijgen. Oostdam baalt dat het besluit nu pas is genomen.   

Sunweb is blij dat het in elk geval is aangepast. ‘Dit is voor de reisbranche, maar zeker ook 
voor de Nederlandse vakantiegangers, een heel belangrijke verandering die meer duidelijkheid 
gaat geven’, aldus directeur Mattijs ten Brink van Sunweb Group. De reisaanbieder besloot 
vorige week dat het vanaf begin augustus weer vakanties gaat verzorgen naar gebieden binnen 
de Europese Unie die vanwege corona nu nog een oranje reisadvies hebben.  

Het volgde daarmee het voorbeeld van reisorganisatie Corendon, die al veel eerder besloot om 
de reizen door te laten gaan. Mocht een klant toch niet willen, kon die annuleren of de reis 
omboeken.  
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De aanpassing stemt ook TUI positief, zo laat een woordvoerster weten. De reisorganisatie zegt 
weer reizen te gaan aanbieden naar populaire Europese vakantiebestemmingen die eerder nog 
een oranje advies hadden. ‘Wij zijn op het moment druk bezig om hiervoor alle benodigde 
voorbereidingen te treffen en onze reizigers hierover te informeren. Naar verwachting kunnen 
wij vanaf begin augustus starten met het uitvoeren van reizen naar deze bestemmingen’, laat 
de zegsvrouw weten.  

Ook Corendon is blij met de aanpassing van het reisadvies. De reisorganisatie laat weten dat 
het voor alle bestemmingen een gratis sneltest regelt voor de terugreis voor niet volledig 
gevaccineerde klanten. Ook Sunweb zegt dit te gaan betalen voor reizigers die niet volledig 
gevaccineerd zijn.  

Volgens de nieuwe regels moeten Nederlanders straks een bewijs laten zien als ze vanuit een 
ander EU-land terugkomen. Dat kan gaan om een vaccinatiebewijs, een negatieve testuitslag 
of een bewijs dat ze onlangs corona hebben gehad en hersteld zijn. De negatieve test mag een 
PCR-test zijn van maximaal 48 uur oud, of een antigeentest van maximaal 24 uur oud.  

Mensen die in een EU-land zijn geweest, zijn niet verplicht om in quarantaine te gaan, behalve 
als het gaat om een land waar een nieuwe variant van het coronavirus is opgedoken. Het blijft 
overigens wel mogelijk dat landen aan Nederlanders extra eisen opleggen, daar gaan landen 
zelf over. 

De roep om verandering van het kleurensysteem voor corona is overigens in steeds meer 
landen hoorbaar.  Bron: AD, 26 juli 2021. 

Afgelasting festivals: ‘Enorm bittere pil’ en ‘hartbrekend’ 

Teleurgesteld, maar begripvol. Dat is de reactie van de organisatie van festivals Lowlands en 
Down The Rabbit Hole op het kabinetsbesluit om een streep te zetten door de campingfestivals 
tot 1 september. ‘Het is een enorm bittere pil’, aldus de organisatie van Lowlands. De 
organisator van Mysteryland spreekt van ‘een groot verdriet’. De evenementenbranche wil nu 
snel duidelijkheid voor de eendaagse festivals.  

Mysteryland (zou het laatste weekend van augustus zijn) is teleurgesteld nu het dancefestival 
opnieuw niet door kan gaan door de coronacrisis. Op de website van het evenement kondigt 
de organisatie het nieuws ‘met groot verdriet’ aan. ‘We begrijpen dat dit niet het nieuws was 
waarop jullie zaten te wachten, en het breekt ons hart dat we dit moeten delen’, staat in een 
verklaring. ‘In de afgelopen maanden hebben we met het hele team dag en nacht gewerkt om 
het meest magische weekend van het jaar te creëren en tegelijkertijd te voldoen aan de steeds 
veranderende regelgeving. Met nog maar een maand te gaan waren alle podia en shows klaar 
maar helaas heeft het dit jaar niet zo mogen zijn.’ 

Concertorganisator Mojo, waar Lowlands (was gepland voor 20-22 augustus) en Down The 
Rabbit Hole (zou 27-29 augustus zijn) onder vallen, spreekt van een enorme tegenslag. 
‘De afgelopen maanden gingen de ontwikkelingen rondom corona overduidelijk de goede kant 
op. Op basis daarvan waren wij vol enthousiasme begonnen met de voorbereidingen. Dit is 
een enorm bittere pil.’  

De organisatie toont gezien de recente corona-ontwikkelingen wel begrip voor het besluit en 
zegt het te respecteren. ‘We zijn diep teleurgesteld, maar danken ook de overheid voor hun 
constructieve houding en het mogelijk maken van een garantiefonds.’ Op dat fonds kunnen 
de festivals zich beroepen voor de gemaakte kosten. ‘Daarvoor is het voorbestaan van de sector 
gewaarborgd.’ 

Wie kaartjes heeft gekocht voor Lowlands of DTRH, krijgt zijn of haar geld terug. De volgende 
edities van deze festivals zijn van 1-3 juli 2022 (DTRH) en 19-21 augustus 2022 (Lowlands). 
Mensen die kaartjes hadden voor Mysteryland, kunnen de tickets bewaren. ‘Er komt een tijd 
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dat we weer zullen dansen en als het zover is, zullen we het leven als nooit tevoren vieren’, 
zegt de organisatie. Een nieuwe datum is nog niet aangekondigd. 

De Alliantie van Evenementenbouwers (VVEM) onderhandelde de afgelopen weken met de 
overheid over een veilige organisatie van (meerdaagse) festivals, maar ook de VVEM 
concludeert dat de partijen werden ingehaald door de snelle opkomst van de besmettelijke 
Deltavariant. Ook volgens de alliantie is het onder de huidige omstandigheden onmogelijk om 
een meerdaags festival te houden. Dat zit onder meer in de beperktere geldigheid van 
testbewijzen, die nog maar 24 uur bedraagt. ‘Daarom zou je op een festival dat meerdere dagen 
duurt elke dag opnieuw iedereen moeten testen, dat is niet haalbaar’, zei demissionair premier 
Mark Rutte vandaag.   

Fieldlab Evenementen noemt het ‘buitengewoon zuur’ dat alle meerdaagse festivals met 
overnachting tot in ieder geval 1 september niet door kunnen gaan. De organisatie vraagt nu 
snel duidelijkheid voor eendaagse evenementen die nog wel op de kalender staan. ’Het is voor 
de branche goed dat er nu duidelijkheid is hierover, hoewel het natuurlijk niet is wat zij 
hadden gewild’, zegt een woordvoerder van Fieldlab tegen het ANP. ‘Het is te hopen dat er nu 
ook snel duidelijkheid komt over de eendaagse evenementen.’  

Voor eendaagse festivals na 13 augustus en andere meerdaagse festivals na 1 september blijft 
het nog afwachten of die wel door kunnen gaan. Een besluit daarover wordt in de komende 
weken genomen en gecommuniceerd op de komende coronapersconferentie op 13 augustus. 

Fieldlab Evenementen zette tijdens de coronacrisis diverse testevenementen op. Daarbij werd 
gekeken naar hoe er op een veilige manier evenementen georganiseerd kunnen worden. Zo 
vonden er in maart twee testfestivals plaats op het terrein van Lowlands in Biddinghuizen. In 
totaal waren er 129.000 mensen bij de evenementen, met 103 mogelijke coronabesmettingen. 

Eerder deze maand noemde Fieldlab de plannen om het festivalleven aan banden te leggen 
‘een klap in het gezicht’. De organisatie vond het toen vooral jammer dat het kabinet ondanks 
gedegen onderzoek niet alle aanbevelingen had overgenomen. ‘Heel pijnlijk’, vond 
programmamanager Pieter Lubberts. 

Sietse Bakker, uitvoerend producent van het Eurovisie Songfestival in Rotterdam, vindt het 
jammer dat meerdaagse festivals niet de kans krijgen om te laten zien dat het wel kan. ‘Met 
Fieldlabs, waaronder het Eurovisie Songfestival, is aangetoond dat het wel kán werken, als je 
het volgens het boekje doet’, schrijft hij vandaag op Twitter. ‘De MOJO’s en ID&T’s van deze 
wereld kunnen dat. Jammer dat ze die kans wordt afgenomen.’ Bron: AD, 26 juli 2021. 

ID&T en veertig aangesloten evenementenorganisatoren willen met kort 
geding duidelijkheid afdwingen voor evenementen zonder overnachting 

Festivalorganisatie ID&T en ruim veertig aangesloten evenementenorganisatoren willen met 
een kort geding voor 1 augustus duidelijkheid bij de overheid afdwingen voor evenementen 
zonder overnachting. Vandaag werd bekend dat deze evenementen nog tot 13 augustus 
moeten afwachten om te horen of en onder welke omstandigheden ze nog door kunnen gaan. 
Alle meerdaagse festivals met overnachting zijn in ieder geval tot 1 september afgelast. 

Anderhalve week geleden gaf ID&T aan het kort geding aan te houden, omdat de 
evenementensector om tafel ging met het kabinet. In dat gesprek kwamen ID&T en de branche 
samen met de overheid overeen dat het veilig door laten gaan van festivals met overnachting 
logistiek onuitvoerbaar is. Maar voor de evenementen zonder overnachting zien de 
festivalorganisatoren geen andere optie dan het kort geding door te zetten om een sneller 
besluit af te dwingen omdat de risico's voor de ondernemers en de betrokkenen te groot zijn 
geworden. De rechtbank is gevraagd op de kortst mogelijke termijn een zitting te plannen. 
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De organisaties die zich bij ID&T aansloten zijn onder meer die van Paaspop, Apenkooi, Zwarte 
Cross en Het Amsterdams Verbond. Bron: AD, 26 juli 2021. 

Kort geding festivals tegen de overheid is nog deze week 

Het kort geding van festivalorganisator ID&T met zo’n veertig andere festivals dient 
vrijdagochtend bij de rechtbank in Den Haag. De festivals willen van de overheid eerder 
duidelijkheid over de mogelijkheid om festivals zonder overnachting te organiseren. 

Demissionair premier Mark Rutte meldde maandag dat pas op 13 augustus duidelijk wordt 
of er daarna festivals gehouden kunnen worden. Diezelfde dag werd duidelijk dat meerdaagse 
evenementen met campings om praktische redenen (elke dag alle bezoekers op corona laten 
testen) niet kunnen tot 1 september.  

ID&T begrijpt niet waarom het kabinet nog tot 13 augustus moet wachten met een besluit en 
eist dat het voor 1 augustus helder is. Dan weten organisatoren, bezoekers en leveranciers 
tijdig waar ze aan toe zijn. Het kort geding was eerder al aangespannen, maar ging toen niet 
door omdat er vruchtbare gesprekken waren tussen de branche en de overheid. Die 
gesprekken gaan ook nu nog door, de mogelijkheid bestaat dat er opnieuw een oplossing 
gevonden wordt voordat de voorzieningenrechter eraan te pas komt. Bron: AD, 27 juli 2021. 

In Ierland worden coronamaatregelen versoepeld 

In Ierland mogen volledig gevaccineerden en mensen die recent zijn hersteld van Covid-19 
vanaf maandag weer binnen dineren bij horeca. Gasten moeten een vaccinatiepaspoort tonen 
voordat ze worden bediend. Ruim 3000 pubs gaan naar verwachting weer open, waarvan 
veel voor het eerst sinds maart 2020. 

Volgens de nieuwe maatregelen mogen zes mensen bij elkaar zitten en moeten 
horecagelegenheden sluiten om 23.30 uur. Het Europese coronapaspoort wordt gebruikt als 
algemeen vaccinatiebewijs, maar een bewijs van de Ierse gezondheidsdienst is ook toegestaan. 

Ongeveer 68 procent van Ierse volwassenen is inmiddels volledig gevaccineerd. Wel neemt het 
dagelijkse aantal nieuwe besmettingen en het aantal ziekenhuisopnames momenteel toe, nu 
de Deltavariant om zich heen grijpt in het land. Bron: AD, 26 juli 2021. 

Denemarken wil derde vaccin aanbieden aan mensen die gevaccineerd 
zijn met twee verschillende vaccins 

Denemarken wil op termijn een derde dosis aanbieden aan burgers die met twee verschillende 
coronavaccins zijn gevaccineerd. Zo moet worden voorkomen dat ingeënte Denen in het 
buitenland tegen problemen aanlopen omdat ze niet als volledig gevaccineerd worden gezien. 

In Denemarken hebben zo'n 150.000 burgers twee verschillende coronavaccins toegediend 
gekregen. Het gaat om mensen die eerst een dosis van het AstraZeneca-vaccin kregen en 
daarna een tweede prik met het vaccin van Pfizer/BioNTech of Moderna. 

Denemarken heeft het gebruik van het middel van AstraZeneca eerder dit jaar opgeschort 
vanwege zorgen over zeldzame en gevaarlijke bijwerkingen. Mensen die al een eerste dosis 
hadden gehad, kregen daarna een ander coronavaccin aangeboden. 

Deense media berichtten over een vrouw die in de problemen raakte door dat beleid. Zij wilde 
haar ouders in Thailand bezoeken, maar kon niet quarantainevrij reizen doordat haar 
vaccinatie met verschillende coronavaccins niet werd erkend. Bron: AD, 26 juli 2021.  
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Organisatie Grand Prix gaat ervan uit dat Formule 1 race doorgaat 

De organisatie van de Grand Prix in Zandvoort gaat ervan uit dat de Formule 1-race 
gewoon doorgang kan vinden begin september.  

‘De Dutch Grand Prix is een sportevenement en valt daarom niet onder de regeling van de 
meerdaagse muziekfestivals’, aldus de organisatie. ’Als organisator zijn we afhankelijk van de 
regels en voorwaarden die de landelijke overheid aan ons als organisatie en bezoeker stelt. We 
gaan ervan uit dat de huidige maatregelen van de overheid het gewenste effect hebben en dat 
diezelfde maatregelen na 13 augustus kunnen worden losgelaten voor de professioneel 
georganiseerde sportevenementen.’ 

De organisatie gaat er ook nog steeds vanuit dat de volledige capaciteit in Zandvoort kan 
worden benut. Bron: AD, 26 juli 2021.  

Update RIVM 

Het aantal nieuwe coronabesmettingen daalt verder. Afgelopen etmaal zijn 3914 positieve 
tests gemeld bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat is het laagste 
aantal sinds 7 juli, bijna drie weken geleden. Vorige week maandag waren er bijna 8900 
nieuwe gevallen en de maandag ervoor bijna 8500. 

Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is maandag verder toegenomen. Er 
liggen nu 577 patiënten in het ziekenhuis. Dat zijn er 44 meer dan zondag, blijkt uit cijfers 
van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). 

Op de verpleegafdelingen zijn in de afgelopen 24 uur 75 nieuwe coronapatiënten 
binnengekomen. Op de ic's werden 17 mensen binnengebracht. Er liggen nu in totaal 437 
coronapatiënten op de verpleegafdeling, 38 meer dan zondag. Op de ic's liggen nu 140 
coronapatiënten, een toename van 6 ten opzichte van de voorgaande dag. Het is bijna een 
maand geleden dat er zoveel mensen op de ic's lagen. 

Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), verwacht dat het totale 
aantal opgenomen coronapatiënten verder stijgt tot ongeveer 800. Dat is nog altijd ongeveer 
de helft van het aantal opgenomen coronapatiënten eind mei. Een maand daarvoor waren het 
er zelfs meer dan drie keer zoveel.  

In de afgelopen zeven dagen zijn iets meer dan 40.000 mensen positief getest. Dat komt neer 
op gemiddeld 5735 mensen per dag. Ongeveer een week geleden kwamen er gemiddeld 10.000 
nieuwe gevallen per dag bij. 

Amsterdam telde de meeste nieuwe gevallen. In de hoofdstad kregen 293 mensen te horen dat 
ze het coronavirus hebben opgelopen. Voor Amsterdam is dat het laagste aantal sinds 6 juli. 
Iets meer dan een week geleden waren er in Amsterdam meer dan duizend positieve tests per 
dag. 

In Rotterdam kwamen 201 coronabesmettingen aan het licht en in Den Haag zijn 113 
besmettingen vastgesteld. Daarna volgen de gemeenten Westland (82), Tilburg (71), Almere 
(65) en Utrecht (63). In twaalf gemeenten testte geen enkele inwoner positief. 

Het aantal sterfgevallen steeg met één. Het gaat om een inwoner van Maastricht. Dat het 
overlijden van deze man of vrouw nu is gemeld, wil niet zeggen dat deze persoon tijdens het 
weekeinde is gestorven. Het duurt soms een tijdje voordat het overlijden van een coronapatiënt 
is geregistreerd. Sterfgevallen tijdens het weekeinde worden doorgaans in de loop van 
maandag geregistreerd, waarna ze op dinsdag in de cijfers van het RIVM te zien zijn. 
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In de afgelopen zeven dagen zijn 23 sterfgevallen gemeld. Dat is hoger dan begin deze maand. 
Toen kwamen in een week tijd zo'n tien meldingen dat een coronapatiënt was overleden. Bron: 
AD, 26 juli 2021. 

Aantal coronapatiënten zal nog een aantal dagen stijgen 

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen zal nog een aantal dagen stijgen. ‘Zeker tot 
volgende week’, verwacht demissionair premier Mark Rutte. ‘Dan is de verwachting dat het 
ook in de ziekenhuizen een niveau zal bereiken waarop het niet verder stijgt’, zegt de minister-
president na een corona-overleg. De verwachting is dat de ziekenhuiscijfers zoals gebruikelijk 
eenzelfde trend laten zien als de besmettingscijfers. 

Wat betreft die besmettingen ziet het kabinet 'dat inmiddels de daling is ingezet. Dat is op 
zichzelf goed nieuws', aldus Rutte. ‘Toch blijft de situatie spannend omdat we in ziekenhuizen 
nog steeds zien dat de cijfers oplopen.’ 

Hoewel de druk op ziekenhuizen de komende dagen dus nog wat zal toenemen, maakt Rutte 
zich geen grote zorgen. ‘Het lijkt op dit moment in de ziekenhuizen beheersbaar te blijven.’ 

De deskundigen van het Outbreak Management Team hebben dan ook niet geadviseerd extra 
maatregelen te nemen. Het kabinet scherpt de regels voorlopig dus niet aan. Maar 'het blijft 
spannend', zei Rutte maandag na het ministersoverleg meerdere keren. ‘We moeten allemaal 
vreselijk goed opletten, allemaal scherp blijven. Maar nu geen aanleiding tot het nemen van 
extra maatregelen.’ Bron: AD, 26 juli 2021.  

Campingclusters in Frankrijk: toeristen zorgen voor explosie van 
coronabesmettingen 

Op vakantie gaan naar Frankrijk léék kort geleden nog een goed idee. Nu lopen de 
besmettingscijfers razendsnel op en wordt al gesproken over ‘campingclusters’. ‘Ik merk dat 
onze gasten er bezorgd over zijn.’ 

Bekijk de landkaart van Frankrijk en het is meteen duidelijk: de meeste besmettingen zijn 
dáár waar de toeristen zijn. De vierde coronagolf in Frankrijk treft vooral het Middellandse 
Zeegebied, de Atlantische kust en Parijs en omstreken. Dat zijn precies de favoriete 
bestemmingen van Nederlanders.  

In het departement Aude bijvoorbeeld, aan de Middellandse Zee, steeg het aantal 
besmettingen in één week met maar liefst 260 procent. In drukke straten is daar het 
mondkapje opnieuw verplicht gesteld. ‘De druk op de ziekenhuizen neemt weer toe’, liet de 
prefectuur weten. Bron: AD, 26 juli 2021.   

Bussen rijden minder, ook na corona 

Hoe langer we massaal thuiswerken, hoe penibeler de financiële huishouding van bedrijven 
in het openbaar vervoer wordt. Zonder passagiers geen inkomsten. Dus zien provincies en 
vervoersbedrijven zich genoodzaakt te snijden in dienstregelingen van stads- en streekbussen. 
Door het hele land doen bussen vanaf volgend jaar minder frequent de haltes aan. Sommige 
trajecten worden helemaal geschrapt, schrijft  Trouw. 

Het gaat om buslijnen van onder meer de vervoersbedrijven Arriva (Noord-Brabant, Limburg 
en Friesland), Keolis (Overijssel en Gelderland) en Connexxion (Noord-Holland en Flevoland). 
De exacte omvang van de kaalslag is nog niet duidelijk. Provincies stevenen af op 10 procent 
minder busritten ten opzichte van voor de pandemie, blijkt uit hun plannen. De inkrimping 
heeft effect op tientallen buslijnen. In enkele regio’s draait de ingeperkte dienstregeling al. 
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De vervoersbedrijven (NS, stads- en streekvervoer) kampen door de coronacrisis met 
miljoenenverliezen. Om te voorkomen dat er straks helemaal geen treinen en bussen meer 
rijden, staat de overheid garant voor maximaal 95 procent van de tekorten van ov-bedrijven, 
wat neerkomt op 1,5 miljard euro voor dit jaar, en nog eens 240 miljoen euro tot september 
2022. 

Niet overal is duidelijk of het busvervoer na de pandemie weer wordt opgeschaald naar het 
oude niveau. Momenteel vervoert het ov zo’n 65 procent van het aantal reizigers dat het voor 
de pandemie vervoerde. Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) verwacht dat het ov-
gebruik volgend jaar nog 6 tot 14 procent onder het niveau van 2019 ligt. Waarom dan toch 
inkrimpen? ‘Er zijn prognoses dat mensen ook na corona vaker thuis blijven werken’, zegt een 
woordvoerster van Arriva in Trouw. ‘Uiteindelijk zien we simpelweg nog steeds veel minder 
reizigers dan normaal.’  

Gemeentebesturen door het hele land reageren als door een wesp gestoken op de 
aankondigingen en kloppen bij provincies of vervoersbedrijven aan om de plannen terug te 
draaien. De gemeente Dronten ziet dat de inkrimping vooral kwetsbare groepen treft, omdat 
de bereikbaarheid van onder meer ziekenhuizen, behandelcentra en speciaal onderwijs flink 
afneemt. Daarbij stelt de gemeente dat de provincie verder moet kijken dan de crisis en juist 
moet inzetten op meer ov, bijvoorbeeld vanwege toenemende vergrijzing. 

Wethouders in Zwolle en Deventer schreven volgens de krant een brandbrief aan de provincie 
Overijssel, de gemeente Tilburg wil in gesprek met Arriva en de GroenLinks-fractie in 
Eindhoven startte een petitie om aandacht voor het probleem te vragen in de Tweede Kamer. 
Volgens het Eindhovense GroenLinks-raadslid Samir Toub zou het Rijk namelijk garant 
moeten staan voor alle tekorten in het ov om de landelijke conflicten op te lossen. ‘Het 
schrappen van buslijnen is geen goed signaal als het gaat om verduurzaming. Steden stromen 
nu al vol met auto’s. Bovendien dragen we de verantwoordelijkheid om ouderen en mensen 
met een beperking te ondersteunen. Openbaar vervoer moet voor iedereen bereikbaar blijven’, 
verklaarde hij tegenover Trouw. Bron: AD, 26 juli 2021. 

Reizigers met geel reisadvies kunnen gecontroleerd worden bij de grens 

Reizigers die uit EU-landen met een geel reisadvies komen, kunnen per 8 augustus 
gecontroleerd worden bij de grens. Dat bevestigt een woordvoerder van het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Reizigers vanaf 12 jaar moeten met ingang van die 
datum een coronatestbewijs bij zich hebben en moeten dat desgevraagd tonen aan de 
Koninklijke Marechaussee. Dit kunnen een vaccinatiebewijs, herstelbewijs of negatief 
testbewijs zijn. 

Mensen die volledig gevaccineerd zijn of hersteld zijn van corona kunnen dit aantonen in de 
CoronaCheck-app. Andere reizigers moeten zich voor hun terugreis laten testen in het land 
waar zij verblijven. Bij een PCR-test is dit maximaal 48 uur voor vertrek, bij een antigeen-test 
is dit 24 uur. Dit wordt steekproefsgewijs gecontroleerd, zegt de woordvoerder. ‘Het idee is dat 
mobiele teams bij grenzen gaan controleren, die zich gemakkelijk kunnen verplaatsen.’ Er 
zullen dan ook geen douaneposten komen volgens de woordvoerder. Reizigers die tijdens een 
controle geen coronatestbewijs bij zich hebben, krijgen een boete van 95 euro. Bron: AD, 26 
juli 2021.  

Nederlandse kampeerders in Duitsland laten zich niet afschrikken door 
quanrantaineplicht 

Nederlandse vakantiegangers die van plan zijn vakantie te vieren in Duitsland lijken 
grotendeels gewoon te gaan. Kampeerders laten zich niet afschrikken door een 
quarantaineplicht vanaf dinsdag voor personen zonder volledige coronavaccinatie, zeggen 
boekingssites voor campings ACSI Suncamp en Vacansoleil. Wel komen er veel vragen binnen. 
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Onduidelijkheid is volgens verkoopmanager Frank Jacobs van Suncamp het centrale woord 
bij de vele telefoontjes die de organisatie zegt binnen te krijgen. ‘Mensen willen weten waar ze 
aan toe zijn. Ze vragen of ze naar Duitsland kunnen en wat de regels zijn.’ 

Nederlanders vanaf 6 jaar oud moeten vanaf dinsdag bij een verblijf in Duitsland vijf dagen in 
quarantaine als zij nog niet volledig zijn gevaccineerd of hersteld zijn van een besmetting. 
Daarnaast moeten alle Nederlanders een digitaal formulier invullen om het buurland in te 
mogen. Dat komt door het hoge aantal besmettingen in ons land en de Duitse inschaling van 
Nederland als een zogenoemd hoogrisicogebied. Bron: AD, 26 juli 2021.  

Coronatest voor eigen rekening 

Als Nederlandse vakantiegangers na 8 augustus een negatieve test nodig hebben om terug 
naar huis te gaan, en hiervoor kosten moeten maken, zijn deze voor eigen rekening. Dat laat 
het ministerie van Volksgezondheid weten. 

Na 8 augustus gelden er strengere regels voor terugkeer naar Nederland: reizigers moeten 
kunnen aantonen dat ze volledig gevaccineerd zijn, recent corona hebben gehad of negatief 
zijn getest. 

Een PCR-test mag maximaal 48 uur oud zijn bij vertrek naar Nederland, een antigeentest 
maximaal 24 uur. Dat betekent dat mensen bijvoorbeeld wel meerdere dagen over hun 
terugreis kunnen doen, zolang ze maar aannemelijk kunnen maken dat de test bij vertrek 
maximaal 48 uur (PCR-test) of 24 uur (antigeentest) oud was. Bron: AD, 26 juli 2021.  

Salland en Achterhoek laten zich massaal vaccineren; minder animo in 
Flevoland en Biblebelt 

Inwoners van Salland en de Achterhoek laten zich massaal vaccineren tegen corona. In 
gemeenten op de Biblebelt en in Flevoland is de animo een stuk lager, met als absolute 
uitschieter de gemeente Urk. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het RIVM over de 
vaccinatiegraad in alle gemeenten en alle leeftijdsgroepen. 

Kijkend naar Oost-Nederland valt op dat in gemeenten als Raalte, Dalfsen en Lochem al meer 
dan driekwart van de 25- tot 45-jarigen een eerste coronaprik heeft gehaald. In enkele 
gemeenten waar het geloof een grote rol speelt, zoals Nunspeet en Staphorst, ligt dat onder de 
zestig procent. Urk is de enige gemeente waar nog geen veertig procent van de inwoners tussen 
de 25 en 45 jaar een eerste vaccinatie heeft gehad.  Bron: De Stentor, 26 juli 2021.  

VS handhaven inreisbeperkingen 

De Verenigde Staten handhaven vooralsnog de inreisbeperkingen die zijn ingevoerd om de 
verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Een hoge functionaris in het Witte Huis heeft 
in een gesprek met persbureau Reuters gezegd dat dit een gevolg is van de zorgen over de 
Deltavariant van het coronavirus. Officieel is echter nog niks besloten over de kwestie, maar 
dat gebeurt naar verwachting vrijdagavond.  

Buitenlanders die de VS willen binnenkomen, zijn niet welkom als ze in de voorafgaande twee 
weken in Groot-Brittannië, Ierland, de 26 Schengen-landen, Brazilië, China, India, Iran of 
Zuid-Afrika zijn geweest. Nederland is een van de Schengenlanden. De landgrenzen met 
Canada en Mexico blijven tot op zijn minst 21 augustus gesloten voor mensen die geen 
'noodzakelijke reden' hebben de VS in te reizen. 

Canada heeft ondertussen aangekondigd dat gevaccineerde Amerikanen vanaf 9 augustus de 
grens over kunnen, ook zonder noodzakelijke redenen. Dat wil zeggen dat ingeënte 
Amerikanen dan Canada kunnen bezoeken en er ook op vakantie kunnen gaan. 
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Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen, die door de coronacrisis in zwaar zijn getroffen, 
hebben maandenlang druk gelobbyd in Washington om de reisbeperkingen snel afgeschaft te 
krijgen. Ze wilden 's zomers graag weer massa's toeristen naar de VS vliegen, onder meer uit 
Europa en Latijns-Amerika. Die pogingen zijn tot dusver vergeefs. Bron: AD, 26 juli 2021. 

Coronatest in het buitenland kan flink in de papieren lopen 

Wie na 8 augustus zonder coronaprik of negatieve coronatest de Nederlandse grens over komt, 
riskeert een boete van 95 euro. Heel wat families moeten nu met hun kinderen vanaf 12 jaar 
op hun vakantieadres op zoek naar een testlocatie. Maar dat kan nog flink in de papieren 
lopen. 

Vertrekkende vakantiegangers die in Nederland niet zijn gevaccineerd en een coronatest 
moeten ondergaan, hebben nog geluk: de overheid betaalt die testen tot eind augustus. Wie 
zich in het buitenland moet laten testen voor de terugreis, betaalt de rekening zelf. En er zijn 
maar weinig landen die toeristen gratis testen.  

In Oostenrijk is het mogelijk om in bepaalde supermarkten een gratis zelftest te halen. Maar 
in de meeste landen zoals Frankrijk, Duitsland en Italië moeten vakantiegangers rekening 
houden met minimaal 50 euro per gezinslid dat getest moet worden. Wie de uitslag heel snel 
wil hebben, betaalt nog veel meer. Op de luchthaven van Berlijn is de rekening 169 euro voor 
een PCR-test met een uitslag binnen een uur. Ook in Italië rekenen sommige testlocaties 135 
euro voor een test. Het loont dus om ter plaatse goed navraag te doen. De regel van een 
negatieve PCR-test geldt overigens nu al voor mensen die uit Spanje, Portugal, Cyprus of 
Andorra terugkeren.   

Vervoersmaatschappijen moeten het coronapaspoort controleren voordat ze mensen aan 
boord nemen. Maar vakantiegangers die met de eigen auto naar Nederland komen, kunnen 
ook gecontroleerd worden, waarschuwde het kabinet maandag.  De marechaussee gaat 
mobiele controles houden langs de landsgrenzen. Iemand die betrapt wordt krijgt een boete 
van 95 euro, maar ‘mag daarna wel doorrijden’.  ‘Dat is een aanscherping van het beleid’, 
erkende minister Hugo de Jonge. ‘We willen voorkomen dat mensen de besmetting mee naar 
huis nemen. We zullen echt testend moeten zorgen dat we een volgende golf in het najaar 
kunnen voorkomen.’ Bron: AD, 26 juli 2021.   

Universiteiten: nieuw collegejaar volledig open 

De Nederlandse universiteiten vinden dat er slechts één scenario denkbaar is voor het nieuwe 
collegejaar, en dat is volledige opening. Ze zien niets in onderwijs op 1,5 meter afstand, en 
willen studenten liever niet verplichten om te testen. De vele besmettingen door de 
Deltavariant veranderen daar volgens de universiteiten niets aan, komt naar voren uit een 
rondgang van Nieuwsuur. 

Het kabinet had de universiteiten gevraagd twee scenario's voor te bereiden voor de 
heropening: eentje met 1,5 meter afstand, en eentje zonder. Een maand geleden zeiden veel 
universiteiten al dat er wat hen betreft maar een scenario is: onderwijs zonder die 1,5 meter 
afstand. Bron: AD, 26 juli 2021. 

Omstreden Nederlandse zakenman (45) sterft aan corona, gedupeerden 
trekken aan bel 

Een van oplichting beschuldigde zakenman uit Eindhoven is op 45-jarige leeftijd overleden 
aan de gevolgen van het coronavirus. Dat bevestigt zijn collega Petrus Leistra en blijkt ook uit 
een overlijdensbericht dat deze site heeft gezien. Door het plotselinge overlijden van de 45-
jarige Boris Vinken is er de afgelopen weken een hoop gedoe ontstaan rond een van zijn firma’s 
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in België. Honderden klanten trekken aan de bel omdat zij zich door het Antwerpse 
bedrijf  Whoppa Pool opgelicht voelen. 

Het overlijden van Vinken, die al jaren met zijn vrouw en twee kinderen in Bulgarije woonde, 
sloeg bij zijn collega’s in als een bom, zegt Leistra. ‘We wisten wel dat Boris al langere tijd 
worstelde met suikerziekte, maar dat corona zo snel en hard bij hem zou toeslaan had 
niemand zien aankomen. Het is heel verdrietig. In de eerste plaats voor zijn vrouw en zijn 
tweeling. Maar ook voor ons is het een harde klap, zo zit ons schip ineens zonder kapitein.’ 
Bron: AD, 26 juli 2021.   

 

Achtung! Bij tanken of ‘einkaufen’ in Duitsland is negatieve coronatest 
verplicht vanaf dinsdag 

Nederlanders die de grens met Duitsland oversteken om goedkoop te tanken of boodschappen 
te doen, moeten vanaf morgen weer kunnen bewijzen dat ze geen corona hebben. 
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Dit kan met een negatieve coronatest die is gedaan vóór je Duitsland in komt. Zowel een 
sneltest als een PCR-test (die ze bij de GGD doen) wordt geaccepteerd. Wel is er een verschil 
in de geldigheidsduur: een negatieve sneltest mag maximaal 24 uur oud zijn, voor een PCR-
test is dat 72 uur. 

De testplicht geld voor iedereen vanaf 6 jaar, dus ook Nederlandse kinderen die Duitsland in 
willen moeten getest zijn. De Duitse politie controleert hierop aan de grens en de boetes voor 
mensen die zich niet aan de regels houden zijn zeer hoog. 

De strengere Duitse regels gelden vanaf dinsdag, omdat ons buurland Nederland weer heeft 
aangemerkt als ‘hoogrisicogebied’. Dit omdat het aantal coronabesmettingen in ons land al 
een tijd boven de voor Duitsland kritische grens ligt: 200 per 100.000 inwoners ligt. In 
Duitsland zelf ligt het aantal besmettingen rond de 15 per 100.000 inwoners. 

Er zijn ook uitzonderingen voor de testverplichting, bijvoorbeeld voor mensen die volledig 
gevaccineerd zijn (dus die al twee prikken tegen corona hebben gehad) of genezen zijn van 
corona. Voor hen is een bewijs van inenting of genezing voldoende. 

Dat bewijs moet geüpload worden op het toegangsportaal van de Bondsrepubliek op 
einreisanmeldung.de. Het bewijs zelf moeten mensen kunnen tonen bij de grens. 

Ook voor grensverkeer is er een uitzondering gemaakt; voor mensen die wonen in Duitsland 
en werken of studeren in Nederland of andersom geldt de testplicht niet. Ook 
beroepschauffeurs hoeven zich niet te laten testen. 

En mensen die minder dan 24 uur in Duitsland verblijven – zoals reizigers die via Duitsland 
naar hun bestemming gaan – hoeven evenmin een negatieve coronatest te kunnen overleggen. 
Voorwaarde zijn wel dat er niet gewinkeld of overnacht wordt in Duitsland. Bron: De Stentor, 
26 juli 2021.  

Stad New York verplicht vaccinatie voor alle ambtenaren 

De stad New York verplicht alle ambtenaren om zich te laten vaccineren. Als ze dat niet doen, 
moeten ze wekelijks getest worden op het coronavirus. Dat kondigt burgemeester Bill  De 
Blasio aan. 

De maatregel, die op 13 september ingaat, geldt voor meer dan 300.000 mensen, waaronder 
politieagenten, brandweerlieden en leraren in de grootste stad van de VS. ‘Het doel is om te 
herstellen van de pandemie. Het doel is om mensen te beschermen’, verklaarde De Blasio op 
een persconferentie. 

Vorige week had de burgemeester al gewaarschuwd dat duizenden werknemers van openbare 
ziekenhuizen in New York zich binnenkort tegen Covid zouden moeten laten vaccineren of 
wekelijks getest zouden moeten worden. 

In de stad New York heeft ondertussen 59 procent van de bevolking al zeker een dosis van 
een vaccin gekregen, maar het tempo van de vaccinaties neemt af. In het hele land is slechts 
57 procent van de Amerikanen minstens een keer gevaccineerd. Zo'n 49 procent is volledig 
ingeënt. 

Ondertussen roepen 57 organisaties die miljoenen artsen, verpleegkundigen, apothekers en 
andere mensen in de zorgsector vertegenwoordigen, op om de vaccinatie van 
gezondheidswerkers verplicht te maken. ‘De gezondheid en veiligheid van Amerikaanse 
werknemers, gezinnen, inwoners en de natie hangt ervan af’, klonk het in een verklaring. 
Bron: AD, 26 juli 2021. 
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Met noodgrepen wil kabinet herhaling van vorige zomer voorkomen 

Halverwege de zomer gooit het kabinet het beleid om. Vakantievoorschriften worden slecht 
nageleefd, dus veranderen de regels in de hoop een herhaling van vorig jaar te voorkomen. 
Toen kwamen vakantiegangers massaal besmet terug. 

Noem het pragmatisch: nu Nederlanders massaal de oranje kleurcode van vakantielanden 
negeren (niemand laat zich zijn vakantiereis ‘ontraden’) en touroperators reizen willen blijven 
aanbieden, legt het kabinet een noodverband aan.  

Binnen de Europese Unie grijpt het kabinet vanaf vandaag pas in extreme gevallen naar de 
oranje code om reizen écht af te remmen. Voortaan gelden er op de coronakaart nog vooral 
twee kleuren: groen (land met vrijwel geen besmettingen) of geel (er is besmettingsgevaar). ‘Op 
die manier geven we vakantiegangers meer zekerheid’, zegt premier Mark Rutte. In de praktijk 
betekent dit besluit namelijk dat Nederlanders wat het kabinet betreft naar alle landen binnen 
de EU mogen en niet bang hoeven te zijn dat hun reis niet door kan gaan als ergens de 
besmettingen iets oplopen. Een land kleurt pas weer oranje als er bijvoorbeeld een nog weer 
besmettelijker variant opduikt.  

Maar daar staat wel iets tegenover. Vakantiegangers die terugkeren moeten vanaf zondag 8 
augustus of kunnen bewijzen dat ze volledig gevaccineerd zijn óf al hersteld zijn van corona. 
Dat kan via een QR-code in de coronacheck-app. 

Wie dat niet heeft, moet een negatieve test kunnen laten zien. Wie in het vliegtuig terug naar 
Nederland stapt, wordt gecontroleerd. Wie met de auto terugkeert, kan aan de grens worden 
gestopt. ‘We zetten mobiele teams in die steekproefsgewijs mensen stil houden op de weg’, 
zegt minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid). Testen moet in het land van herkomst. Wie 
geen negatieve PCR-test  van maximaal 48 uur oud kan overleggen of een antigeentest van 
maximaal 24 uur oud, krijgt een boete van 95 euro. 

‘We willen zo voorkomen dat er net als vorig jaar een opleving in het aantal besmettingen 
plaatsvindt nadat mensen terugkomen van vakantie’, zegt Rutte. Vorig jaar werd het kabinet 
overvallen door de nieuwe coronagolf, die veel eerder terugkeerde dan verwacht. En het 
kabinet was al overvallen door de besmettingsexplosie na het versoepelen van de coronaregels 
vorige maand. Halsoverkop besloot het nachtleven en festivals weer aan banden te leggen. 

Met de nieuwe regels hoopt het kabinet een zoveelste onaangename verrassing voor te zijn. 
Het schrappen van de kleurcodes geldt alleen voor EU-landen. Voor landen buiten de EU 
blijven de huidige regels gelden. Opvallend: wie van buiten de EU terugkeert, hoeft dus niet 
altijd een negatieve test te overleggen, al denkt het kabinet dat dit niet tot problemen leidt. 
Op intercontinentale vluchten wordt nu al vaak gecontroleerd door luchtvaartmaatschappijen, 
in tegenstelling tot vakantievluchten binnen Europa. 

En het kabinet legt nog een noodverband aan. Dit voorjaar zette het vol in op toegangstesten. 
Zo konden evenementen weer doorgaan. Maar dat blijkt in de praktijk toch veel lastiger. En 
dus kondigde het vandaag aan dat meerdaagse festivals met camping, zoals Lowlands, niet 
door mogen gaan tot 1 september. Rutte: ‘Het bleek logistiek niet te regelen om mensen ter 
plekke elke 24 uur te testen.’ 

Eigenlijk wilde het kabinet pas op 13 augustus besluiten wat er voor de rest van de zomer 
met het huidige festivalverbod zou gebeuren. Maar de meerdaagse festivals krijgen nu al 
duidelijkheid, zodat organisatoren tijdig een beroep kunnen doen op het calamiteitenfonds 
van de overheid. Alle andere festivals (eendaagse evenementen en festivals zonder 
kampeermogelijkheid) moeten wel nog tot 13 augustus wachten. Dan geven Rutte en De Jonge 
weer een coronapersconferentie. 
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Vooralsnog denken ze niet dat het nodig is dan nieuwe maatregelen aan te kondigen. Het 
aantal besmettingen daalt weer (het RIVM meldde vandaag minder dan 4000 nieuwe 
besmettingen) en de verwachting is dat het aantal ziekenhuisopnames na volgende week ook 
zal dalen. De Jonge heeft dan ook goede hoop dat het nieuwe schooljaar zonder problemen 
van start kan gaan. ‘In Nederland is nu  83 procent van de mensen al één keer of helemaal 
volledig gevaccineerd. En we kunnen alle kinderen van 12 tot 17 jaar voor het nieuwe 
schooljaar hun tweede prik te geven.’ 

Van een vaccinatieplicht, zoals in Frankrijk, wil het kabinet niets weten. De 
vaccinatiebereidheid is hier hoger dan in bijvoorbeeld Frankrijk. Rutte: ‘Misschien wel omdat 
we niet steeds aan het preken zijn.’ Bron: AD, 26 juli 2021. 

Coronatest in het buitenland kan flink in de papieren lopen 

Wie na 8 augustus zonder coronaprik of negatieve coronatest de Nederlandse grens over komt, 
riskeert een boete van 95 euro. Heel wat families moeten nu met hun kinderen vanaf 12 jaar 
op hun vakantieadres op zoek naar een testlocatie. Maar dat kan nog flink in de papieren 
lopen. 

Vertrekkende vakantiegangers die in Nederland niet zijn gevaccineerd en een coronatest 
moeten ondergaan, hebben nog geluk: de overheid betaalt die testen tot eind augustus. Wie 
op eigen gelegenheid reist en zich in het buitenland moet laten testen voor de terugreis, betaalt 
de rekening zelf. En er zijn maar weinig landen die toeristen gratis testen.  

In Oostenrijk is het mogelijk om in bepaalde supermarkten een gratis zelftest te halen. Maar 
in de meeste landen zoals Frankrijk, Duitsland en Italië moeten vakantiegangers rekening 
houden met minimaal vijftig euro per gezinslid dat getest moet worden. Wie de uitslag heel 
snel wil hebben, betaalt nog veel meer. Op de luchthaven van Berlijn is de rekening 169 euro 
voor een PCR-test met een uitslag binnen een uur. Ook in Italië rekenen sommige testlocaties 
135 euro voor een test. Het loont dus om ter plaatse goed navraag te doen, al zijn er 
reisorganisaties - zoals Sunweb en Corendon - die deze kosten voor hun rekening nemen.  

En dan is er nog een regel om rekening mee te houden: een PCR-test of vaccinatiebewijs bij 
terugkeer is niet nodig voor landen die een groen reisadvies hebben gekregen van het 
Ministerie van Buitenlandse Zaken. Op dit moment is dat vooral in Midden-Europa het geval 
(Duitsland, Oostenrijk, Italië). Bij een reisadvies van geel of oranje moet vanaf 8 augustus uit 
het coronapaspoort blijken dat mensen virusvrij zijn (dus met negatieve test, dan wel een 
coronaprik). Vanaf 8 augustus geldt dat – bij het huidige reisadvies - voor bijvoorbeeld 
Frankrijk en België. Maar die regels gelden nu al voor mensen die uit Spanje, Portugal, Cyprus 
of Andorra terugkeren.  

Vervoersmaatschappijen moeten het coronapaspoort controleren voordat ze mensen aan 
boord nemen. Maar vakantiegangers die met de eigen auto naar Nederland komen, kunnen 
ook gecontroleerd worden, waarschuwde het kabinet maandag.  De marechaussee gaat 
mobiele controles houden langs de landsgrenzen. Iemand die betrapt wordt krijgt een boete 
van 95 euro, maar ‘mag daarna wel doorrijden’.  ‘Dat is een aanscherping van het beleid’, 
erkende minister Hugo de Jonge. ‘We willen voorkomen dat mensen de besmetting mee naar 
huis nemen. We zullen echt testend moeten zorgen dat we een volgende golf in het najaar 
kunnen voorkomen.’ 

Wie wil weten hoe het precies is geregeld met testen in het favoriete vakantieland, kan terecht 
op de website Netherlandsworldwide.nl. Daar is per land te zien, waar de testlocaties zijn en 
wordt soms een indicatie van de kosten gegeven. Bron: AD, 26 juli 2021.  
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TeamNL wordt geregeerd door de wet van Murphy, voorlopig gaat in Tokio 
alles fout 

Het plankje van Mathieu Van der Poel. Weer gaat het niet over olympisch goud, maar over 
pech die de Nederlandse equipe deze Olympische Spelen lijkt te achtervolgen. De eerste dagen 
in Japan staan bol van de incidenten. 

Zodra de naam van een vliegtuigvlucht in het collectief geheugen staat, is dat meestal slecht 
nieuws. Dat geldt ook voor de  KLM-vlucht 861 naar Tokio. Zes leden van TeamNL die 
aanwezig waren in het vliegtuig, zagen hun olympische droom vroegtijdig eindigen. 
Vanochtend kwam het nieuws naar buiten dat tennisser Jean-Julien Rojer ook positief 
getest is op het coronavirus. Eerder waren al onder anderen skateboardster Candy Jacobs, 
taekwondoka Reshmie Oogink en roeier Finn Florijn in quarantaine geplaatst. 

Naast Florijn, testten ook hoofdcoach Josy Verdonkschot en een staflid positief op het virus. 
De drie besmettingen bij de roeiploeg zorgen er ook voor dat de Nederlandse roeiers inmiddels 
bijna als paria’s  worden behandeld op de Olympische Spelen. Ze leven voorlopig helemaal 
afgezonderd van de deelnemers uit andere landen en van de vrijwilligers in Tokio.  Zo kan de 
ploeg bij de olympische roeibaan niet langer gebruikmaken van de eetzaal en de algemene 
warming-upruimte. Bron: AD, 26 juli 2021.  

Reconstructie | Olympische bubbel was al lek voordat ‘coronavlucht’ 

KL861 opsteeg 

Van de zeven bekende Nederlandse coronabesmettingen in Tokio zaten er zes op hetzelfde 
vliegtuig van KLM. Net als twee verslaggevers van deze site. Een reconstructie van de 
olympische coronavlucht, waar iedereen door elkaar zat, en de crew ongetest aan boord mocht 
stappen. 
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‘Wat gaat u doen meneer?’ Een KLM-medewerker springt met zijn armen wijd voor onze neus, 
als we op zaterdagmiddag 17 juli twee uur voor vertrek van de KL861 naar Tokio een bekende 
van de wielerploeg denken te begroeten. Of we dat liever niet willen doen, zo luidt het 
dringende verzoek. In de vertrekhal van Schiphol valt het direct op. Mensen met een oranje 
Team NL-shirt checken bij gereserveerde balies in en worden weggehouden van het ‘normale’ 
volk. Logisch, zeggen we tegen elkaar, de atleten worden afgezonderd. Net als daarna in de 
lounge van de nationale luchtvaartmaatschappij. Bron: AD, 26 juli 2021.    

Tennisser Rojer test positief: ‘Het spijt me zo verschrikkelijk, ook voor 

Wesley’ 

Tennisser Jean-Julien Rojer is positief op corona getest bij de Olympische Spelen in Tokio. De 
Spelen zijn voor hem voorbij. Hij heeft zich met Wesley Koolhof moeten terugtrekken uit het 
dubbelspel. De twee wonnen zondag hun wedstrijd in de eerste ronde. Nederland besloot zich 
later ook terug te trekken uit het gemengd dubbelspel. 

Rojer zat ook op de inmiddels beruchte KLM- vlucht van Amsterdam naar Tokio. Hierheen 
zaten ook onder anderen skateboardster Candy Jacobs, taekwondoka Reshmie Oogink en 
roeier Finn Florijn, die ook al positief testten. Rojer werd na aankomst in Tokio iedere dag 
getest. Hij verbleef met de tennisploeg buiten het olympisch dorp en gaat nu tien dagen in 
quarantaine. 

‘Helaas ben ik vanmorgen door de dokter gebeld dat mijn test positief was’, aldus Rojer. ‘Ik 
weet niet wat ik moet zeggen. Het spijt me zo verschrikkelijk voor iedereen in het team. Ik heb 
er vooraf en ook hier alles aan gedaan om niet besmet te raken. Ik heb geen idee hoe dit is 
gekomen. I feel terrible en voor mijn dubbelpartner Wesley is dit ook vreselijk.’ 

Koolhof leeft mee met zijn dubbelpartner. ‘Dit is natuurlijk het slechtste nieuws dat je als 
sporter kunt krijgen’, aldus Koolhof. ‘Ver van huis op zo’n groot internationaal toernooi. Voor 
mij persoonlijk is het jammer dat we zo uit het toernooi gaan. Maar mijn gedachten zijn vooral 
bij Jean-Julien. Ik hoop dat deze nachtmerrie voor hem snel voorbij is.’ 

Ook voor chef de mission Pieter van den Hoogenband was het nieuws weer een tegenvaller. 
‘Het blijft iedere keer weer schrikken. En het besef dat het voor de sporters voorbij is. We 
steunen ze en proberen hun situatie zo goed als mogelijk te begeleiden. Maar dat is allemaal 
in de zijlijn van hun teleurstelling. Sportief en persoonlijk zijn dit hele harde klappen. We 
hebben afgelopen week allerlei aanvullende maatregelen in ons onderkomen genomen. Dit 
voelt ook als een teleurstelling.’ 

Rojer kreeg vanmorgen de uitslag van zijn test op zondag en heeft later op maandag de derde 
test ondergaan. Volgens protocol is hij na deze derde positieve test in quarantaine gegaan. Als 
er leden van TeamNL als close contact van Rojer worden aangemerkt, dan kunnen zij hun 
toernooi onder speciale condities vervolgen. Zij worden apart vervoerd, slapen en eten op een 
1-persoonskamer. 

Rojer zou het maandag samen met Koolhof opnemen tegen de Nieuw-Zeelanders Michael 
Venus en Marcus Daniell. Hij zou ook zijn opwachting maken in het gemengd dubbelspel. 
Bron: AD, 26 juli 2021.    
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Japan versoepelt regels in quarantainehotel voor Nederlandse sporters 

De Japanse autoriteiten hebben ingestemd met versoepelingen van de maatregelen in het 
quarantainehotel waar de Nederlandse sporters zitten die positief hebben getest op corona. 
De leden van TeamNL kunnen nu samen gebruik maken van een grotere kamer waarvan de 
ramen open mogen. 

Sportkoepel NOC*NSF diende bij het Internationaal Olympisch Comité (IOC) een klacht in 
over de slechte omstandigheden in de inmiddels beruchte accommodatie. De Amerikaanse 
sportfederatie sloot zich bij het Nederlandse protest aan. Het NOC*NSF vroeg ook de 
Nederlandse ambassadeur in Japan om hulp. 

‘We hebben absoluut resultaat geboekt. Het IOC stond zeer open voor ons verhaal en handelde 
vrijwel direct’, aldus Hendriks. ‘Wij zijn erg blij dat niet lang na ons overleg duidelijk werd dat 
er per direct wat gedaan zou worden aan de omstandigheden waaronder positief geteste 
TeamNL sporters in quarantaine moesten gaan. Wij hebben grote bewondering voor de 
mentale weerbaarheid van de in dat hotel aanwezige leden van TeamNL.’ 

TeamNL kreeg ook de gevraagde duidelijkheid over de vertrekprocedure. ‘Er is bevestigd dat 
een negatieve test op dag 6 en 7 leidt tot een vertrek uit het hotel en dat je dan naar huis 
kunt. Na 10 dagen mag je sowieso weg, hoef je niet getest te worden en kun je naar huis. De 
quarantaine als maatregel bij positieve tests blijft wel overeind’, laat Hendriks weten. Bron: 
De Telegraaf, 27 juli 2021.  
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NOC*NSF eist duidelijkheid over terugreis besmette sporters 

NOC*NSF wil zo snel mogelijk duidelijk hebben wanneer de sporters die positief hebben getest 
op het coronavirus Tokio mogen verlaten. Vier sporters en twee begeleiders van de roeiploeg 
zitten in een quarantainehotel in Tokio. In principe is dat voor tien dagen, maar volgens 
technisch directeur Maurits Hendriks bestaat daar onduidelijkheid over. 

‘De indruk die wij hebben gekregen, is dat je uit quarantaine mag als je op dag 6 en dag 7 
negatieve PCR-testen hebt. Dat is hoe wij het interpreteren. We willen heel snel duidelijkheid 
over wanneer de quarantaine eindigt en wanneer de betrokkenen de thuisreis kunnen 
aanvangen’, aldus Hendriks. 

De sportkoepel omschrijft de omstandigheden in het quarantainehotel als een gevangenis. ‘De 
ramen zitten op slot, die mogen niet open. Dat staat in schril contrast met de oproep om 
constant te ventileren’, zei Hendriks, die de situatie van de positief geteste sporters heeft 
aangekaart in de hoogste regionen van het Internationaal Olympisch Comité (IOC). Hij heeft 
dinsdag samen met de Amerikaanse federatie overleg met het IOC. 

‘Ze krijgen geen frisse lucht, mogen niet even buitenlucht zien. Dat vinden we echt ernstig. 
We willen ook graag iets gevarieerder eten voor ze hebben in plaats van alleen het Japanse 
aanbod. En we willen dat ze wat ruimte krijgen, zodat ze ook nog wat van hun trainingen 
kunnen doen.’ Bron: De Telegraaf, 27 juli 2021.  

Vliegtuigpersoneel wil niet voor elke vlucht getest worden 

Vakbonden voor cabinepersoneel vinden niet dat vliegtuigpersoneel voor iedere vlucht getest 
hoeft te worden. FNV Cabine en VNC wijzen op de overheidsrichtlijnen die voorschrijven dat 
bij reizen naar veilige landen het testen van bemanning op het coronavirus niet nodig is. Een 
woordvoerster van FNV Cabine zegt bovendien dat vijf dagen per week getest worden 
'behoorlijk belastend' kan zijn. ‘Dat is nogal wat om van je medewerkers te vragen’, meent zij. 

Volgens Nederlandse overheidsrichtlijnen hoeven stewards en stewardessen alleen getest te 
worden bij reizen naar onveilige landen. Dat betekent dat voor vluchten naar diverse landen, 
waaronder Japan, het vliegtuigpersoneel geen test ondergaat. Vakbond VNC vindt dat het 
voldoende is om regels na te leven die landen en vliegtuigmaatschappijen opleggen. Bron: AD, 
27 juli 2021. 

VS handhaven inreisbeperkingen 

De Verenigde Staten handhaven vooralsnog de inreisbeperkingen die zijn ingevoerd om de 
verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Een hoge functionaris in het Witte Huis heeft 
in een gesprek met persbureau Reuters gezegd dat dit een gevolg is van de zorgen over de 
Deltavariant van het coronavirus. Officieel is echter nog niks besloten over de kwestie, maar 
dat gebeurt naar verwachting vrijdagavond.  

Buitenlanders die de VS willen binnenkomen, zijn niet welkom als ze in de voorafgaande twee 
weken in Groot-Brittannië, Ierland, de 26 Schengen-landen, Brazilië, China, India, Iran of 
Zuid-Afrika zijn geweest. Nederland is een van de Schengenlanden. De landgrenzen met 
Canada en Mexico blijven tot op zijn minst 21 augustus gesloten voor mensen die geen 
'noodzakelijke reden' hebben de VS in te reizen. 

Canada heeft ondertussen aangekondigd dat gevaccineerde Amerikanen vanaf 9 augustus de 
grens over kunnen, ook zonder noodzakelijke redenen. Dat wil zeggen dat ingeënte 
Amerikanen dan Canada kunnen bezoeken en er ook op vakantie kunnen gaan. 
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Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen, die door de coronacrisis in zwaar zijn getroffen, 
hebben maandenlang druk gelobbyd in Washington om de reisbeperkingen snel afgeschaft te 
krijgen. Ze wilden 's zomers graag weer massa's toeristen naar de VS vliegen, onder meer uit 
Europa en Latijns-Amerika. Die pogingen zijn tot dusver vergeefs. Bron: AD, 26 juli 2021. 

Duitsland beschouwd Nederland en Spanje als hoogrisicogebied 

Duitsland beschouwt Nederland en Spanje vanaf dinsdag als hoogrisicogebied. Dat betekent 
dat strengere regels gaan gelden om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. 

Reizigers moeten na een verblijf in een hoogrisicogebied na aankomst in Duitsland 
in quarantaine, tenzij ze volledig zijn gevaccineerd of zijn hersteld van het coronavirus. Die 
quarantaine duurt in principe tien dagen, maar kan vroegtijdig worden beëindigd als mensen 
na vijf dagen negatief testen. 

Daarnaast moeten mensen, voordat ze de grens overgaan, beschikken over een bewijs dat ze 
zijn gevaccineerd, onlangs getest of zijn genezen van Covid-19. Ze moeten dergelijke gegevens 
ook via een formulier op internet doorgeven aan de Duitse autoriteiten. 

De regels gelden niet alleen voor volwassenen, maar voor alle reizigers van 6 jaar en ouder. 
Dat kan ook een probleem zijn voor Duitsers die met hun gezinnen vakantie vieren in 
Nederland of Spanje. Veel Duitse volwassenen zijn al gevaccineerd, maar hun kinderen vaak 
nog niet. 

De Duitse autoriteiten maken wel een uitzondering voor bepaalde groepen reizigers. Het gaat 
dan om mensen die zonder te stoppen door een hoogrisicogebied zijn gereden en personen 
die op doorreis zijn naar een ander land en zorgen dat ze de snelst mogelijke route door 
Duitsland nemen. Bron: AD, 26 juli 2021.   
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Park Sonsbeek ’s nachts gesloten en in de avond geldt een alcoholverbod 
 
Park Sonsbeek in Arnhem gaat vanaf dinsdag dagelijks tussen 23.00 en 05.00 uur dicht, 
heeft burgemeester Ahmed Marcouch besloten. Ook geldt een alcoholverbod tussen 20.00 en 
05.00 uur.  
 
In het park worden al wekenlang in de avonden en nachten feesten gehouden, die 
veel jongeren uit Arnhem en omliggende gemeenten aantrekken. ’Bij die feesten wordt geen 
afstand gehouden, is sprake van overmatig alcohol- en drugsgebruik, aanhoudende overlast 
voor omwonenden en moeten handhaving en politie geregeld ingrijpen’, stelt de gemeente. 
 
Bij een nachtelijk feest in het park vond recentelijk een vechtpartij plaats waarbij 
zo'n honderd mensen betrokken waren. De gemeente vreest bovendien dat 
de aantrekkingskracht van het park alleen maar groter wordt nu de zomervakantie in de regio 
Arnhem is begonnen. 
 
‘De aanhoudende stroom feesten is niet alleen van grote overlast voor omwonenden, maar 
zorgt ook voor onacceptabele gezondheidsrisico's. De bezoekers maken dit park 's nachts te 
gevaarlijk’, zegt burgemeester Marcouch in een verklaring. Hij roept ouders op te weten waar 
hun kinderen uithangen en ze er op aan te spreken. ’Des te groter de kans op open scholen 
na de zomer’, aldus de burgemeester. 
 
De nachtsluiting en het alcoholverbod duren tot zeker 30 september.  Bron: AD, 27 juli 2021.  
 

Lockdown in Melbourne wordt opgeheven, lockdown in Sydney wordt 
verlengd 
 
De lockdown in de Australische stad Melbourne wordt later op dinsdag opgeheven, omdat de 
autoriteiten een uitbraak van de Deltavariant van het coronavirus onder controle hebben. De 
naburige staat Zuid-Australië versoepelt ook de thuisblijfregels. Maar in Sydney, de grootste 
stad van het land, wordt de nu al vijf weken geldende lockdown waarschijnlijk verlengd. 
 
Na bijna twee weken verplicht thuisblijven kunnen de miljoenen inwoners van Melbourne en 
de omliggende staat Victoria net voor middernacht op dinsdag weer de straat op. ‘Het is echter 
nog niet voorbij. We moeten de komende dagen, weken en maanden waakzaam zijn voor dit 
virus, de Deltavariant, totdat we zoveel mogelijk mensen hebben kunnen laten vaccineren’, 
zegt deelstaatpremier Dan Andrews. 
 
Scholen, restaurants en winkels in Victoria gaan weer open, maar beperkingen, zoals het 
dragen van mondkapjes, blijven bestaan. Gedurende ten minste twee weken mogen mensen 
geen gasten thuis uitnodigen en het aantal buitenbijeenkomsten wordt beperkt. In de 
deelstaat waren maandag tien nieuwe besmettingen. 
 
In Sydney maakten de autoriteiten 172 nieuwe gevallen bekend die verband houden met een 
uitbraak die begon in juni. Een lokale chauffeur raakte besmet toen hij de bemanning van 
een vliegtuig vervoerde. 
 
In verscheidene Australische steden werd het afgelopen weekend fel betoogd tegen de 
lockdown. In Sydney protesteerden duizenden mensen tegen coronamaatregelen en waren er 
botsingen met de politie. Ook in Melbourne en Adelaide gingen mensen de straat op. In 
Brisbane, waar geen lockdown is afgekondigd, werd ook tegen het coronabeleid 
gedemonstreerd. Mensen riepen om vrijheid en droegen spandoeken waarop stond dat het 
land moet ontwaken en dat de regering gevaarlijker is dan Covid-19. 
 
In Australië zijn sinds het begin van de pandemie meer dan 33.000 besmettingen en 930 
coronadoden geregistreerd. Tot nu toe is pakweg dertien procent van alle 25 miljoen inwoners 
gevaccineerd tegen het virus.  Bron: AD, 27 juli 2021.  
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Vrouwen claimen ’grotere borsten’ door Pfizer, klopt dat?  

Het klinkt als een fabeltje en werd lange tijd weggelachen, maar de ’gegroeide’ cupmaat die 
talloze vrouwen net na coronavaccinatie zeggen te ervaren, is mogelijk toch wetenschappelijk 
uit te leggen. 

Dat melden internationale nieuwsmedia deze week nu het Australian Department of Health 
vergrote lymfeklieren officieel als bijwerking heeft opgenomen, in navolging van de 
bevindingen van Amerikaanse wetenschappers. 

Al maanden gaan er claims rond van vrouwen die ineens een grotere cupmaat hebben. Het 
effect heeft zelfs een naam: de ’Pfizer boob job’. ‘Ik kan uit eigen ervaring zeggen dat Pfizer 
inderdaad je borsten groter maken’, schrijft iemand. ‘Ik voel dat mijn borsten groeien, of 
hallucineer ik?’, vraagt een ander. 

Sommigen merken op dat hun lymfe- en borstklieren zijn opgezwollen. De Australische 
overheid heeft dat eerste nu officieel als zeldzame bijwerking bevestigd, wat een verklaring 
kan zijn voor de bevindingen over borstgrootte. 

In Amerika, waar de vaccinatiecampagne in een verder gevorderd stadium zit, wordt na 
vaccinatie bovengemiddeld vaak een aanvraag gedaan voor een mammogram. Veel vrouwen 
denken ten onrechte aan kanker, aldus Laura Esserman, directeur van het University of 
California San Francisco’s Breast Care Center. In werkelijkheid gaat het om opgezwollen 
klieren. ‘Ik weet zeker dat het honderdduizenden vrouwen aangaat.’ 

Onderzoek van de Radiological Society of North America toonde aan dat gezwollen klieren door 
vaccinatie een belangrijke bijwerking is waar doktoren, patiënten en kankeronderzoekers 
aandacht voor moeten hebben. 

Hoongelach kwam onder meer een Vlaamse deelneemster van tv-programma Ex on the beach, 
Olivia Talar, ten deel. ‘Ik hoorde dat je cupmaat tot wel twee maten kan toenemen na het 
Pfizer-vaccin. Toen kreeg ik een lichtelijke inzinking. Is er iemand die hier iets meer over 
weet?’, schreef ze op Twitter. ‘Ik hoop dat dit een grap is.’ 

Ja, reageerde epidemioloog Pierre Van Damme (UAntwerpen) meteen. ‘Ik denk dat dit 
volstrekte onzin is’, aldus Van Damme. ‘Het kan dat de okselklier na een inenting wat 
gezwollen is, maar dat zal niet onmiddellijk tot een vergrote borstomtrek leiden.’ De 
borstklieren zijn volgens hem ’niet betrokken bij het immunologisch proces’. Vrouwen kunnen 
dus zeker iets voelen of iets merken, maar een echt grotere omtrek is niet waarschijnlijk, aldus 
deze expert. 

Wie wél verschil merkt en hoop heeft gekregen op een blijvend grotere boezem, komt bedrogen 
uit. Het is nog onduidelijk hoe lang de grotere borsten precies aanblijven – vermoedelijk 
maximaal vier weken – maar het effect is sowieso tijdelijk. 

De opgezette lymfeklieren zijn totaal ongevaarlijk. Het fenomeen duidt enkel op de aanmaak 
van antistoffen. ‘Dat kan het gevoel geven dat de borsten voor korte tijd groter worden na een 
coronavaccin’, aldus een schrijfster van het wetenschapstijdschrift Nautilus. ‘Maar het is geen 
reden tot zorg.’ 

Wel zijn er volgens experts andere anekdotische verhalen van vrouwen die beter moeten 
worden uitgezocht. De bekendste gynaecoloog van Amerika, Jen Gunter, die geregeld in The 
New York Times schrijft en ook de boeken The Menopause Manifesto en The Vagina 
Bible schreef, roept op tot meer onderzoek van verhalen over veranderde menstruatie, die 
steeds meer opduiken. 

Ook onderzoekers van de University of British Columbia stellen vast dat onderzoek naar 
bijwerkingen van vrouwen, zoals de verhalen over vrouwen in de overgang die ineens weer 
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ongesteld worden, grotendeels ontbreekt. Studies specifiek naar vrouwen zijn 
verantwoordelijk 6% van de literatuur, bij mannen-onderzoek ligt dat percentage op 40%. De 
wetenschappers vragen om meer onderzoek, maar benadrukken wel dat vaccinatie op dit 
moment vooral door moet gaan en dat de effecten op menstruatie vermoedelijk tijdelijk zijn.  
Bron: De Telegraaf, 27 juli 2021.  

 

Ineens is het raak met corona op Franse campings 
 
Met vakantie gaan naar Frankrijk léék kortgeleden nog een goed idee. Nu lopen de 
besmettingscijfers razendsnel op en wordt al gesproken over ‘campingclusters’. De zorgen 
groeien.  
 
Bekijk de landkaart van Frankrijk en het is meteen duidelijk: de meeste besmettingen zijn 
dáár waar de toeristen zijn. De vierde coronagolf in Frankrijk treft vooral het Middellandse 
Zeegebied, de Atlantische kust en Parijs en omstreken. Dat zijn precies de favoriete 
bestemmingen van Nederlanders. 
 
In het departement Aude bijvoorbeeld, aan de Middellandse Zee, groeide het aantal 
besmettingen in één week liefst 260 procent. In drukke straten is daar het mondkapje opnieuw 
verplicht gesteld. ‘De druk op de ziekenhuizen neemt weer toe,’ liet de prefectuur weten. 
 
Iets zuidelijker, tegen de Spaanse grens, ‘explodeert het aantal besmettingen’, zei arts en 
regeringsadviseur Olivier Guérin. ‘In departementen waar veel toeristen komen, is het 
moeilijker afstand te houden.’ 
 
Het zijn vooral jongeren van 20 tot 29 jaar die feestend vakantie vieren en zo het virus 
overdragen. 
 
Bij Nederlanders aan de Middellandse Zee gaan nog niet meteen alarmbellen rinkelen. 
‘Welnee. We zijn allebei twee keer gevaccineerd, hebben ons gele boekje meegenomen en de 
CoronaCheckapp is geïnstalleerd,’ zegt Marianne Bijlsma uit Emmen die net met haar man is 



33 

 

aangekomen op camping La Camassade vlak bij Nice. ‘Op de camping hier moet je een masker 
op, afstand houden en overal staat handgel. En het is hier heel ruim. Er zijn ook minder 
bezoekers dan in andere jaren.’ 
 
Intussen doet zich in Frankrijk een nieuw fenomeen voor: campingclusters. In twee 
departementen aan de westkust is het virus opgelaaid tussen tenten en caravans. In de 
Vendée was er een uitbraak op 22 campings. Volgens de regionale gezondheidsdienst werden 
daar 82 besmettingen geconstateerd. Daarvan waren er 54 onder het personeel en 28 onder 
bezoekers. 
 
In tientallen badplaatsen in de Vendée is het dragen van een mondkapje op straat weer 
verplicht gesteld. De autoriteiten hebben er tienduizend extra coronavaccins besteld. 
 
Ten noorden van de Vendée, in het departement Loire-Atlantique, werden vorige week twintig 
medewerkers van één camping positief getest. De regionale radio bezocht de plek daarna en 
constateerde dat de camping gewoon open was, dat niemand een masker droeg, dat mensen 
in het zwembad zwommen en dat de dansavond gewoon doorging. 
 
In Frankrijk leiden de cijfers inmiddels tot toenemende zorgen over het toerisme. ‘Er bestaat 
zoiets als een coronavakantie-effect,’ vertelde epidemioloog Alexandre Mailles op een 
persconferentie. Veel risicofactoren komen namelijk samen. Op campings zijn vaak 
gemeenschappelijke activiteiten, in de horeca zitten de bezoekers vaak dicht op elkaar. En 
reizen naar Frankrijk mág, ook vanuit ‘rode’ landen als Nederland en Spanje: een negatieve 
testuitslag volstaat. 
 
Veel Fransen hebben hun hoop nu gevestigd op de zogeheten pass sanitaire, het bewijs dat je 
gevaccineerd of getest bent. De regering wil die pas invoeren als toegangsbewijs voor plaatsen 
waar veel mensen samenkomen, zoals de horeca. 
 
In Normandië zijn ze daar alvast mee begonnen. In twaalf populaire badplaatsen, waaronder 
Deauville en Trouville, geldt al: geen prik of negatieve testuitslag: geen hapje, geen drankje. 
‘We móesten wel iets doen,’ zei Philippe Court, prefect van het departement Calvados. ‘De 
Deltavariant rukt op, het aantal toeristen loopt op en het is vakantietijd met alle activiteiten 
van dien. We hebben daardoor hier al te maken met verschillende coronaclusters.’ Bron: Het 
Parool, 26 juli 2021.   
 

Europese Unie heeft vaccinatiedoel behaald 
 
De Europese Unie heeft haar doel aangaande het inenten van inwoners behaald. Dat 
zei voorzitter van de Europese Commissie Ursula Von der Leyen in Brussel. In juli zou 70 
procent van de bevolking via een prik tegen Covid-19 beschermd moeten zijn. 
 
Dat is gelukt. Van de ongeveer 366 miljoen volwassen inwoners van de Europese Unie is 70 
procent nu gevaccineerd. ‘De EU heeft woord gehouden’, zei Von der Leyen.  
 
Ongeveer 256 miljoen meerderjarigen in de 27 lidstaten hebben een prik van Pfizer/BioNTech, 
Moderna of AstraZeneca gekregen. Volgens Von der Leyen is 57 procent volledig gevaccineerd. 
Dat betekent dat ongeveer 209 miljoen mensen in de EU twee prikken hebben gehad van deze 
farmaceuten of eentje van het Janssen-vaccin. 
 
De Europese Commissie koopt de vaccins namens de 27 lidstaten in. Aanvankelijk verliepen 
de leveringen en daardoor de vaccinatiecampagnes in de EU niet zo vlot als gehoopt, maar 
'het inhaalproces is erg succesvol geweest', aldus Von der Leyen, die van huis uit arts is. ‘De 
EU hoort tot de leiders in de wereld.’ 
 
Brussel blijft nieuwe vaccins inkopen, ook om later indien nodig 'boosters' te kunnen geven 
aan gevaccineerden, als extra bescherming tegen mutaties die rondwaren. De EU moet 
op haar hoede blijven, waarschuwt ze. ‘De Deltavariant is erg gevaarlijk. Daarom roep ik 
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iedereen die de kans heeft op zich te laten inenten. Voor zijn eigen gezondheid en voor 
anderen.’ Bron: AD, 27 juli 2021.  
 
 

 
 

Update RIVM 
 
Zo snel als het coronavirus de voorgaande weken om zich heen greep, zo snel daalt het aantal 
gevallen nu. Maar de druk op de zorg neemt wel toe. Meer mensen belandden vanwege corona 
op een verpleegafdeling of intensive care. En ook het aantal sterfgevallen door corona is verder 
gestegen. 
 
In de afgelopen zeven dagen kreeg het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
(RIVM) waarschijnlijk tussen de 35.000 en 38.000 meldingen van positieve tests. In de week 
ervoor waren het er 69.731 en nog een week eerder bijna 52.000. Het zou betekenen dat 
het aantal nieuwe gevallen in de afgelopen week met 45 tot 50 procent is gedaald. 
 
Het RIVM komt dinsdag met het exacte weekcijfer. In de afgelopen zes dagen zijn ruim 33.000 
mensen positief getest. De uitbraak is terug op het niveau van begin juli, toen het aantal 
positieve tests explosief begon te stijgen. 
 
In de wekelijkse update meldt het RIVM ook hoeveel coronapatiënten in de afgelopen week 
zijn opgenomen in ziekenhuizen. Dat aantal komt waarschijnlijk uit op ongeveer 500. Vorige 
week meldde het instituut dat 205 mensen in het ziekenhuis waren beland, van wie 31 op de 
intensive care. Dat was al aanzienlijk meer dan de week ervoor. Het aantal sterfgevallen dat 
in een week tijd is gemeld, stijgt hoogstwaarschijnlijk tot boven de twintig. Vorige week meldde 
het RIVM 14 sterfgevallen en de week ervoor 11. 
 
Omdat het aantal positieve tests sinds vorige week daalt, verwacht premier Mark Rutte dat de 
druk op de ziekenhuizen volgende week stopt met stijgen. Dat gebeurt meestal namelijk een 
paar weken later. 
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Het RIVM berekent dinsdag ook het nieuwe reproductiegetal. Dat cijfer stond een paar weken 
geleden op 3, een recordniveau dat wijst op een explosieve stijging. Eind vorige week kwam 
het uit op iets boven de 1, wat betekent dat de uitbraak stabiliseert. Als het getal onder de 1 
komt, kan de uitbraak langzaamaan doven. Het cijfer gaat altijd over de situatie twee weken 
eerder, omdat recentere cijfers nog niet betrouwbaar genoeg zijn. 
 
Verder meldt het RIVM dinsdag hoeveel mensen vorige week zijn gevaccineerd tegen het 
coronavirus. Het zijn er waarschijnlijk ongeveer één miljoen en dat zou het laagste aantal 
sinds eind mei zijn. Meer dan drieëntachtig procent van de volwassenen heeft in elk geval een 
eerste prik gehad, en daarmee behoort Nederland tot de top van Europa.   
 
Het coronavirus verliest dus na een sterke opleving van enkele weken nu weer snel terrein. In 
de afgelopen week registreerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 
37.343 positieve testresultaten, bijna de helft minder dan een week eerder (-46 procent). De 
dalende lijn is ook duidelijk terug te zien in het reproductiegetal, dat is gezakt naar 0,80. 
Onder de 1 gaat het de goede kant op; dan neemt het aantal nieuwe besmettingen af. 
 
Het weekrapport bevestigt nog eens dat het aantal ziekenhuisopnames afgelopen week wel 
fors is gestegen. Die toename is nog het gevolg van de explosieve groei van het aantal 
besmettingen aan het begin van de maand. Volgens voorlopige cijfers werden afgelopen week 
538 patiënten met Covid-19 opgenomen, van wie 115 op intensivecare-afdelingen. Dat zijn 
ruim tweeënhalf keer zoveel opnames als een week eerder werden gerapporteerd.  
 
Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is dinsdag gestegen tot 616, het 
hoogste aantal sinds half juni. Het gaat om een toename van 39 patiënten vergeleken met 
maandag, blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). 

Op de verpleegafdelingen liggen nu 457 patiënten met Covid-19, de ziekte die door het 
coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er 20 meer dan maandag. Op de ic's liggen nu in 
totaal 159 ernstig zieke coronapatiënten, 19 meer dan de voorgaande dag. 

Op de verpleegafdelingen zijn in de afgelopen 24 uur 100 nieuwe coronapatiënten 
binnengekomen. Op de ic's werden 17 mensen binnengebracht. Bron: AD, 27 juli 2021. 

Vakantieganger heeft vertrouwen: ‘Spanje en Griekenland worden volop 
geboekt’ 
 
Bij reisorganisaties stromen de boekingen weer volop binnen, nadat het kabinet gisteren 
bekendmaakte alle landen binnen de EU de kleurcode geel of groen te geven. Vooral Spanje 
en Griekenland zijn in trek als bestemmingen. ‘Het vertrouwen bij de vakantiegangers lijkt 
weer terug. Eindelijk.’ 
 
Sunweb beleefde gisteren ‘de beste boekingsdag in de afgelopen vier weken’. Meteen nadat het 
kabinet bekend had gemaakt dat het de systematiek van de kleurcodes aanpast, steeg het 
aantal nieuwe boekingen hard. Het aantal verdubbelde zelfs ten opzichte van vorige week 
maandag. Vooral het vasteland van Spanje en de Spaanse eilanden zijn in trek en ook het 
aantal boekingen naar Griekenland zit flink in de lift. 
 
‘De meeste vakantiegangers hebben een vakantie geboekt met vertrek in augustus. Ook de 
maanden september en oktober boeken goed nu de Europese Unie code geel heeft’, laat 
woordvoerster Martine Langerak van Sunweb Groep weten. Ook worden volgens haar opeens 
opvallend meer boekingen gedaan voor de winterzonbestemmingen. 
 
‘We zijn blij dat er meer duidelijkheid is gekomen en dat het nieuwe beleid nu al veel mensen 
het vertrouwen heeft gegeven om een welverdiende vakantie te boeken’, aldus Langerak. 
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Dat geluid is te horen bij meer reisorganisaties. ‘Het lijkt erop dat mensen weer het vertrouwen 
hebben om op reis te gaan. Eindelijk’, zegt Eelko van Drongelen van vakantievergelijker 
Weflycheap. Ook zijn reisbedrijf zag gisteravond een flinke piek in het zoek- en boekgedrag. 
Zo kwam er een kwart meer boekingen binnen ten opzichte van een dag eerder. 
 
Bij reisorganisatie Corendon zit het aantal boekingen ook flink in de lift sinds gistermiddag. 
Opvallend genoeg zien ze daar ook de boekingen naar Turkije stijgen. Woordvoerder Audrey 
Denkelaar vermoedt dat het aanhoudende slechte weer in Nederland en de voorspellingen 
voor de komende tijd de stijging nog eens versterkt. ‘Zo halverwege de vakantie besluiten veel 
mensen om toch nog even lekker een weekje naar de zon te gaan. Dat patroon zien we 
doorgaans in normale boekingsjaren met slecht weer in de vakantieperiode.’  
 
Alhoewel de nadruk ligt op reizen met vertrek binnen twee weken, ziet de reisorganisatie ook 
de vraag naar het najaar toenemen. Met name Turkije, Curaçao en Bonaire zijn populair in 
deze periode. 
 
Bij concurrent TUI worden op het moment vooral de bestemmingen Spanje en Griekenland 
met vertrek op korte termijn geboekt. ‘Ik wil niet spreken van een boekingsgolf, maar we zien 
wel dat de boekingen flink aantrekken en we verwachten een stijgende lijn’, zegt Anke van 
Nieuwenhuizen van TUI. 
 
De reisorganisatie biedt vanaf aanstaande zondag weer reizen aan naar gebieden die onlangs 
nog door het ministerie van Buitenlandse Zaken op oranje waren gezet. TUI besloot toen om 
tot en met 13 augustus helemaal geen reizen meer uit te voeren naar bestemmingen als de 
Balearen en de Canarische eilanden. Zo’n 30.000 reizen werden geannuleerd, de schade loopt 
in de miljoenen.  
 
Mensen die hun reis geannuleerd zagen worden en toch op reis willen, zullen de reis opnieuw 
moeten boeken, laat TUI weten. ‘Het is voor ons helaas niet mogelijk om al die mensen te 
benaderen en de annulering terug te draaien. We vragen mensen om een nieuwe boeking te 
doen’, aldus Van Nieuwenhuizen.  
 
Of die reizigers straks duurder uit zijn voor precies dezelfde reis, kan TUI niet helemaal 
uitsluiten. ‘We doen ons best om de prijzen zoveel mogelijk gelijk te houden, maar we kunnen 
het niet garanderen. Het is ook een kwestie van vraag en aanbod’, aldus Van Nieuwenhuizen. 
 
Sunweb maakte gisteren overigens ook de drukste dag sinds vier weken mee op het 
klantcontactcenter. Veel vakantiegangers willen weten hoe testen op bestemming gaat als zij 
niet volledig gevaccineerd zijn of geen coronaherstelbewijs hebben. Bij Sunweb en Corendon 
worden gratis sneltests geregeld voor de terugreis voor niet volledig gevaccineerde klanten. 
Bron: AD, 27 juli 2021.  
 

Olympische gaststad Tokio meldt recordaantal coronabesmettingen 
 
De olympische gaststad Tokio heeft een recordaantal nieuwe coronabesmettingen gemeld. De 
autoriteiten hebben bij nog eens 2848 mensen vastgesteld dat ze het virus hebben opgelopen, 
ongeveer een verdubbeling ten opzichte van een week eerder. Ziekenhuizen hebben het 
verzoek gekregen meer bedden te regelen voor coronapatiënten. 
 
Het vorige besmettingsrecord in de metropool met miljoenen inwoners stamt uit januari. Toen 
waren in een dag tijd zo’n 2500 besmettingen gemeld. Experts hadden al gewaarschuwd dat 
de situatie tijdens de Olympische Spelen opnieuw zou kunnen verslechteren nu de 
besmettelijke Deltavariant om zich heen grijpt. 
 
De lokale autoriteiten in Tokio zijn er evenmin gerust op. Ze willen volgens de Japanse zender 
TBS dat op korte termijn honderden extra ziekenhuisbedden beschikbaar komen. 
Ziekenhuizen is volgens TBS gevraagd om operaties en andere ingrepen uit te stellen. 
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In Japan bestond volgens peilingen al veel weerstand tegen het grote internationale 
sporttoernooi. Tegenstanders vreesden dat de aanwezigheid van buitenlandse atleten en 
functionarissen zou leiden tot verdere verspreiding van het virus in hun land. De autoriteiten 
hebben strenge maatregelen genomen om dat te voorkomen. Bron: AD, 27 juli 2021. 

 

 

@ EPA  

 

Duitsland overweegt verplichte coronatest voor teruggekeerde 

vakantiegangers 

Duitsland overweegt een verplichte coronatest voor iedereen die terugkeert van vakantie uit 
het buitenland. Het doet er dan niet meer toe of je uit een risicogebied terugkeert, en welk 
vervoersmiddel je gebruikt. 

Tot nu toe gold de eis voor een negatieve test alleen voor vliegtuigpassagiers en bij terugkeer 
uit gebieden waar je een hoog risico liep op een besmetting. De testplicht vervalt als je bent 
gevaccineerd of bent genezen van een corona-infectie. 

Niet-gevaccineerde Nederlanders die naar Duitsland toe willen, moeten vanaf vandaag tien 
dagen in quarantaine. Duitsland heeft Nederland sinds vandaag aangewezen als hoog 
risicogebied. De qurantaineplicht geldt voor iedereen vanaf zes jaar. Mensen die kunnen 
bewijzen dat ze onlangs corona hebben gehad, of mensen die op doorreis zijn, hoeven niet in 
quarantaine. Bron: AD, 27 juli 2021. 

De Luisterlijn heeft in 2020 recordaantal gesprekken gevoerd 

De Luisterlijn heeft in het coronajaar 2020 een recordaantal gesprekken gevoerd, zo blijkt uit 
de jaarcijfers. Via telefoon en chat voerden vrijwilligers ruim 357.000 gesprekken, ongeveer 
12 procent meer dan in 2019, en ruim 1400 berichtenuitwisselingen via de mail. Tijdens de 
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eerste periode van de pandemie nam het aantal oproepen met 20 procent toe. De lockdown 
zorgde voor gevoelens van bezorgdheid, eenzaamheid en somberheid. 

Gemiddeld kwamen er 883 gesprekken per dag binnen bij de Luisterlijn, die iedereen die 
ergens mee zit en er in de eigen omgeving niet over wil, durft of kan praten, dag en nacht kan 
bellen. Meer dan de helft van de telefoongesprekken, sinds begin dit jaar bereikbaar via 088 
0767000, werd buiten kantooruren gevoerd.  

De meest besproken onderwerpen van het jaar gingen over de invulling van de dag, gevolgd 
door relaties en daarna over corona. Gemiddeld duurden die telefoontjes 20 minuten. Via chat 
werd er 33 minuten gesproken, daar ging het voornamelijk over geestelijke gezondheid en 
relaties. Bron: AD, 27 juli 2021. 

Amerikaanse ministerie Veteranenzaken gaat medewerkers verplichten 

zich te laten vaccineren 

Het Amerikaanse ministerie van Veteranenzaken gaat als eerste landelijke overheidsdienst in 
de Verenigde Staten medewerkers verplichten om zich te laten vaccineren tegen het 
coronavirus. Zo'n 115.000 personeelsleden krijgen twee maanden de tijd om zich te laten 
prikken, schrijven Amerikaanse media.  

Het ministerie zorgt onder meer dat oud-militairen toegang krijgen tot zorg. De medewerkers 
die zich moeten laten vaccineren zijn zorgverleners die rechtstreeks met patiënten werken. 
Medewerkers die weigeren zich te laten prikken, zetten daarmee hun baan op het spel. 

Ook andere Amerikaanse overheden scherpen hun vaccinatiebeleid aan om de verspreiding 
van de besmettelijke Deltavariant een halt toe te roepen. De stad New York heeft 
bekendgemaakt dat alle gemeentemedewerkers zich vanaf medio september wekelijks op het 
coronavirus moeten laten testen als ze niet ingeënt zijn tegen Covid-19. Bron: AD, 27 juli 
2021. 

Randstad boekt hogere omzet dan voor coronacrisis 

Uitzendbureau Randstad heeft het afgelopen kwartaal voor het eerst sinds de uitbraak van 
het coronavirus een hogere omzet geboekt in vergelijking met de periode voor de crisis. 
De winst van het uitzendconcern nam ook toe. 

Randstad boekte in de afgelopen periode een omzet van ruim 6 miljard euro, 3 procent meer 
dan in dezelfde periode van 2019. Dat resulteerde in een nettowinst van 176 miljoen euro, 
tegen een verlies van 57 miljoen euro een jaar eerder. Vergeleken met het tweede kwartaal 
van vorig jaar steeg de omzet met 37 procent.  

Dat komt doordat de uitzendsector vooral aan het begin van de coronacrisis klappen kreeg. 
In Nederland is het voor werkgevers in onder meer de zorg, het onderwijs en in de horeca al 
tijden moeilijk om personeel te vinden. In het tweede kwartaal heeft Randstad 
wereldwijd 2400 nieuwe medewerkers aangenomen om werkzoekenden aan een baan te 
kunnen helpen. In het vorige kwartaal waren dat er ook al duizend. Bron: AD, 27 juli 2021.  

Verenigde Staten blijven reizigers uit Europa weigeren 

De Verenigde Staten blijven reizigers uit Europa weigeren. Europese landen hadden juist 
aangedrongen op versoepelingen en hebben in juni de grenzen voor Amerikaanse reizigers 
onder voorwaarden heropend. 

Buitenlanders die de VS willen binnenkomen, zijn niet welkom als ze in de voorafgaande twee 
weken in het Verenigd Koninkrijk, Ierland, de 26 Schengenlanden, Brazilië, China, India, Iran 
of Zuid-Afrika zijn geweest. Nederland is een van de Schengenlanden.  
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Ook de landgrenzen met Canada en Mexico blijven tot op zijn minst 21 augustus gesloten 
voor mensen die geen 'noodzakelijke reden' hebben de VS in te reizen. Bron: AD, 27 juli 
2021. 

 

Als sardientjes in blik in de haven van Harderwijk: ‘Ze liggen soms vier 

rijen dik aan de steiger’ 

Als het aan Gert Reijerse van restaurant De Admiraal ligt, komen er zo snel mogelijk extra 
ligplaatsen in de haven van Harderwijk. De zomerse topdrukte zorgt voor een overvolle haven 
en dat leidt ertoe dat mensen weggestuurd moeten worden. Maar dat kan anders volgens hem: 
maak steigers aan de ongebruikte overkant. 

‘Toen we zondag om half 12 in de ochtend aankwamen lagen ze al met vier boten dik aan de 
kade. Er was geen enkel plekje meer.’ Jantis Van Lieshout en Tore Meijer hoopten tevergeefs 
op een plekje in de passantenhaven van Harderwijk. ‘Toen zijn we doorgevaren naar de 
jachthaven, maar dat is toch niet waar je wil liggen als toerist. Het is wel een half uur lopen 
voordat je in de stad bent.’ Bron: De Stentor, 27 juli 2021. 

In 24 uur 4042 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld 

Tussen maandagochtend en dinsdagochtend zijn 4042 nieuwe 
coronabesmettingen vastgesteld. Dat is een fractie hoger dan het aantal op maandag. Het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kreeg vorige week dinsdag bijna 6800 
nieuwe meldingen en de dinsdag ervoor ruim 7800. 

Amsterdam telde de meeste positieve tests. In de hoofdstad kregen 292 inwoners te horen dat 
ze het coronavirus hebben opgelopen. Dat is het laagste aantal voor de stad in drie weken tijd. 
Rotterdam telde 214 nieuwe gevallen, Den Haag 127, Utrecht 90 en Tilburg 75. 
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In twintig gemeenten was er geen enkele positieve test. Dat is het hoogste aantal sinds 9 juli. 

Het aantal sterfgevallen steeg met drie. Het gaat om inwoners van Den Helder, Losser en 
Leusden. Dat wil niet zeggen dat deze mensen de afgelopen dag zijn overleden aan het virus. 
Wanneer een coronapatiënt sterft, kan het een tijdje duren voor dit is geregistreerd. Bron: AD, 
27 juli 2021. 

Iedereen is ticket voor Lowlands of DTRH kwijt (en degene die via-via 

kocht, misschien ook zijn geld) 

Alle tickets voor Lowlands en Down The Rabbit Hole (DTRH) zijn vervallen. Beide festivals 
stonden voor augustus gepland in Biddinghuizen, maar zijn door nieuwe coronamaatregelen 
afgeblazen. Mojo Concerts trekt nu alle verkochte tickets in en stort aankoopbedragen 
automatisch terug. Mensen die via-via kaarten kochten, moeten maar zien hoe ze hun geld 
terugkrijgen. 

Tickets voor Lowlands 2020 mochten, na het afblazen ervan, worden omgezet in tickets voor 
2021. Waarom heeft Mojo Concerts nu besloten om alle aankoopbedragen automatisch terug 
te storten en geen mogelijkheid te bieden voor het omruilen voor een ticket voor Lowlands 
2022? 

Bente Bollmann, woordvoerder van Mojo Concerts (dat zowel Lowlands als DTRH organiseert): 
‘Het zou volgend jaar alweer drie jaar geleden zijn dat mensen kaarten hebben gekocht voor 
die editie. Wij hebben besloten dat het tijd is voor een schone lei. Het is volgens ons het 
eerlijkst als alle kaarten opnieuw in de verkoop gaan zodat iedereen weer gelijke kansen krijgt, 
het heeft ook wel erg lang op slot gezeten. Bovendien zijn er veel kaarten onderhands 
doorverkocht. Dus: automatische refund van kaarten, streep eronder en volgend jaar weer 
verder.’ Bron: De Stentor, 27 juli 2021. 

Aantal gevaccineerde mensen daalt verder 

Het aantal mensen dat in een week tijd wordt gevaccineerd daalt verder. Vorige week hebben 
iets meer dan 1 miljoen mensen een eerste of tweede prik gekregen. Dat is het laagste aantal 
sinds eind mei. 

In totaal zijn nu 20.129.431 prikken gezet. Daaronder zijn 12,2 miljoen eerste prikken en 
bijna 8 miljoen tweede vaccinaties, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
(RIVM). 

Zo'n 300.000 mensen kregen vorige week hun eerste inenting. Hier zijn ook mensen bij die 
het Janssen-vaccin kregen en dus na de eerste prik klaar zijn. Iets meer dan 734.000 mensen 
ontvingen de herhaalvaccinatie. Het is de tweede week op rij dat er meer tweede prikken dan 
eerste prikken worden gegeven. 

Meer dan tachtig procent van de volwassen Nederlanders is in elk geval één keer 
gevaccineerd. Daarmee hoort Nederland bij de Europese top. Het is niet duidelijk of het aantal 
nieuwe prikken daalt omdat zo ongeveer iedereen die een prik wil krijgen inmiddels aan de 
beurt is geweest, en dat er dus steeds minder mensen overblijven om nog te vaccineren. 
Meerdere GGD'en hebben aangekondigd dat ze vaccinatielocaties sluiten omdat ze verwachten 
dat de daling doorzet. Bron: AD, 27 juli 2021.   

Daling nieuwe coronabesmettingen zet door, drie gemeenten in Oost-Nederland met nul 
gevallen. Hoewel landelijk gezien het aantal nieuwe coronabesmettingen heel licht stijgt, zet 
de daling in Oost-Nederland door. Gisteren noteerde de regio nog 331 besmettingen. Vandaag 
zijn er 314 nieuwe coronabesmettingen bijgekomen. Er is goed nieuws uit Staphorst, Urk en 
Oldebroek. Daar bleef de teller op nul staan qua nieuwe besmettingen.  
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De daling van gisteren in bijna alle veiligheidsregio’s in Oost-Nederland zet ook vandaag door. 
IJsselland zakt licht van 87 naar 85 nieuwe besmettingen. Flevoland noteerde er gisteren 105, 
maar telt vandaag 82 positieve tests. Alleen de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland 
stijgt licht van 139 naar 147 nieuwe coronabesmettingen. 

Net als gisteren is er goed nieuws in Urk en Staphorst. Wederom zijn daar nul nieuwe 
coronabesmettingen geconstateerd. Vandaag komt daar ook Oldebroek bij. Landelijk gezien 
zijn er vandaag twintig gemeenten met nul bevestigde coronabesmettingen. Relatief gezien 
scoort Zeewolde het slechtst van Oost-Nederland. Daar zijn het afgelopen etmaal de meeste 
nieuwe gevallen gemeld: 39,7 positieve tests per 100.000 inwoners. Bron: De Stentor, 27 juli 
2021. 

 

Twentse coronacijfers 

In Twente zijn het afgelopen etmaal 153 mensen positief getest op het coronavirus. Er is 
één inwoner overleden door het virus. Dat blijkt uit cijfers die het RIVM 
dinsdagmiddag bekendmaakte. Landelijk werden 4.042 nieuwe besmettingen vastgesteld. 

Het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen in Twente is 191,4 (vorige week 330,6). In die 
periode zijn 1.340 besmettingen geregistreerd, 974 minder dan vorige week dinsdag, toen het 
aantal nog op 2.314 stond. Gisteren werden 150 nieuwe besmettingen geteld. De meeste 
positieve testen waren in Hengelo (31), gevolgd door Enschede (24) en Dinkelland (19). 

Binnen de regio is Dinkelland met 19 gevallen, omgerekend naar 100.000 inwoners, de 
gemeente met de hoogste besmettingsfactor (71,8). Voor de hele regio Twente is dat cijfer 
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vandaag 24,2. Daarmee staat de regio zevende op de daglijst van de 25 Nederlandse 
veiligheidsregio's. Bij deze ranglijst geldt: hoe lager de positie, des te beter. 

In het oostelijke deel van de Achterhoek zijn 22 nieuwe besmettingen gemeld: Oost Gelre (11), 
Aalten (4), Berkelland (4), Winterswijk (3). In dit deel van de Achterhoek werden geen aan 
corona gerelateerde sterfgevallen geregistreerd. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 
Milieu meldt landelijk 4.042 nieuwe besmettingen in het afgelopen etmaal. Dat zijn 128 meer 
dan maandag. Toen werden er 3.914 positieve tests gemeld. 

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is gestegen. In totaal zijn nu 616 mensen 
met corona opgenomen, 39 meer dan maandag. Het merendeel ligt op de verpleegafdeling. 
Op de intensive care worden 159 patiënten behandeld vanwege corona, 19 meer dan 
gisteren. Deze nieuwe cijfers zijn vanmiddag door het LCPS (Landelijk 
Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding) bekendgemaakt. 

Nieuwe coronabesmettingen per gemeente, 27-07-2021 

Twente 

- Hengelo (31) 
- Enschede (24) 
- Dinkelland (19) 
- Almelo (16) 
- Hellendoorn (15) 
- Borne (11) 
- Losser (7) 
- Oldenzaal (7) 
- Hof van Twente (6) 
- Tubbergen (6) 
- Wierden (4) 
- Rijssen-Holten (3) 
- Twenterand (1) 
- Haaksbergen (0) 
- Gemeente onbekend (3)  

Achterhoek 

- Oost Gelre (11) 
- Aalten (4) 
- Berkelland (4) 
- Winterswijk (3) 

Bron: Tubantia, 27 juli 2021. 

In dertien ziekenhuizen is mondkapje verplicht 

Dertien ziekenhuizen hebben de afgelopen weken opnieuw een mondkapjesplicht ingevoerd 
en bijna twintig ziekenhuizen adviseren bezoekers en patiënten dringend om een mondkapje 
te dragen, meldt vakblad Zorgvisie dat een rondgang hield. Bij een groot deel van de 
ziekenhuizen blijft het ook voor bezoekers en patiënten noodzakelijk om mondkapjes op te 
houden wanneer geen 1,5 meter gehouden kan worden.  

Medio deze maand besloten ziekenhuizen extra maatregelen te nemen toen de 
coronabesmettingen stegen. Bron: AD, 27 juli 2021.  
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Evenementenbeveiligers roept kabinet op besluit te nemen over al dan 
niet doorgaan eendaagse evenementen 

Evenementenbeveiligers roepen het kabinet op om 'met de grootste spoed' een besluit te 
nemen over het al dan niet doorgaan van eendaagse evenementen in de tweede helft van 
augustus. Ard van der Steur, voorzitter van brancheorganisatie de Nederlandse 
Veiligheidsbranche, vraagt coronaminister Hugo de Jonge om daarmee niet te wachten tot 13 
augustus, zoals volgens hem nu de bedoeling lijkt. Bron: AD, 27 juli 2021.  

Ministerie start onderzoek naar klachten over Lead Healthcare 

Het ministerie van Infrastructuur start een onderzoek naar de 'diverse klachten' die het heeft 
ontvangen over Lead Healthcare, een bedrijf dat coronatests uitvoert voor reizigers. Op basis 
van de uitkomst van het onderzoek en eventueel aanhoudende klachten, kan Lead als 
testaanbieder worden uitgesloten, zegt het ministerie. 

In de media en op sociale platforms als Facebook klagen tal van Nederlanders over de 
dienstverlening van Lead Healthcare. Vaak komen de testuitslagen, veelal nodig voor een reis 
naar vakantiebestemmingen, niet of veel te laat binnen. Sommige mensen vertellen dat ze 
urenlang aan de telefoon hebben gehangen, waarna de verbinding is verbroken.  Bron: AD, 
27 juli 2021. 

Geen foto’s en filmpjes meer maken in testlocaties in Gelderland 

Mensen die een vaccinatielocatie in het noorden en oosten van Gelderland bezoeken, 
mogen helemaal nergens in de zalen meer foto's en filmpjes maken. Daarom worden ook de 
speciale selfiehoeken weggehaald. Dat moet intimidatie van vaccineerders tegengaan. ‘Bij het 
maken van een foto is het niet altijd duidelijk of er sprake is van een selfie of dat er 
medewerkers op de foto gezet worden’, verklaart de GGD Noord- en Oost-Gelderland. 

Het foto- en filmverbod geldt niet alleen voor bezoekers, maar ook voor journalisten en eigen 
medewerkers. Het is niet bekend of andere regio's hetzelfde besluit nemen. Bron: AD, 27 juli 
2021. 

Medewerkers van GGD op priklocaties worden bedreigd en geïntimideerd 

Medewerkers van de GGD worden op priklocaties bedreigd en geïntimideerd. Dat stelt de GGD 
Noord- en Oost-Gelderland in een statement online. Deze regio van de GGD beheert onder 
meer vaccinatielocaties in Doetinchem, Lichtenvoorde, Borculo en Zutphen. 

‘Tot onze verbijstering komt het voor dat medewerkers op de vaccinatielocaties en aan de 
telefoon worden geïntimideerd en bedreigd. In een enkel geval is het zelfs voorgekomen dat 
medewerkers dreigbrieven hebben ontvangen op hun woonadres. Dit heeft grote impact’, 
schrijft de gezondheidsdienst. 

De GGD neemt naar eigen zeggen elke vorm van intimidatie of bedreiging serieus en er is 
samen met de betrokken medewerkers aangifte gedaan bij de politie. 

Om te voorkomen dat medewerkers onnodig gevaar lopen heeft de GGD een verbod op het 
maken van foto’s en video’s ingesteld op de priklocaties. ‘Bij het maken van een foto is het 
niet altijd duidelijk of er sprake is van een selfie of dat er medewerkers op de foto gezet worden. 
Dat zorgt bij onze medewerkers voor een gevoel van onrust en onveiligheid. Met deze 
maatregelen willen we ervoor zorgen dat de collega’s hun werk op een veilige en plezierige 
manier kunnen blijven doen’, schrijft de organisatie. 
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Bedreigingen en intimidaties komen niet alleen in Gelderland voor. In mei trok de GGD van 
de regio Utrecht al aan de bel omdat het dagelijks voorkwam. Daar werd de beveiliging 
opgeschroefd. Bron: AD, 27 juli 2021. 

 

Een briefje op de deur maakt duidelijk dat hier geen teststraat is. © Francisca Muller   
 

Zwolse ‘spookteststraat’ nu verdwenen van website, ministerie 
onderzoekt klachten 
 
De ‘spookteststraat‘ van het bedrijf Lead Healthcare aan het Rodetorenplein in Zwolle is 
verwijderd van de overheidswebsite testenvoorjereis.nl. Afgelopen week hebben mensen hier 
afspraken gemaakt, maar op het genoemde adres is helemaal geen teststraat gevestigd. Het 
ministerie van Infrastructuur stelt een onderzoek in naar het bedrijf.  
 
Lead Healthcare is testaanbieder namens de overheid. Vakantiegangers kunnen hier gratis 
een test doen voor de app CoronaCheck. Naast 110 eigen teststraten laat Lead Healthcare  er 
ook 40 door franchisenemers runnen. De laatste tijd regent het klachten over te late 
testuitslagen bij Lead Healthcare maar ook over niet-bestaande locaties, zoals in Zwolle. 
Nietsvermoedende vakantiegangers boekten hier afspraken maar stonden voor een dichte 
deur. 
 
De directeur van Lead Healthcare zei maandag dat de problemen bij de franchisenemers 
liggen die nieuwe vestigingen zouden opzetten. ‘Ze zeiden dat ze klaar waren om te testen, 
maar we kwamen erachter dat dat niet in alle gevallen zo bleek te zijn.’ Dit had Lead 
Healthcare beter moeten controleren, gaf hij toe, om situaties zoals in Zwolle te voorkomen.  
 
Ook na de ontdekking van de spookteststraat bleef deze op de website staan zodat argeloze 
vakantiegangers nog steeds afspraken konden boeken. Inmiddels is de locatie niet meer 
zichtbaar voor mensen die zoeken naar een plek om te testen in Zwolle. 
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Het ministerie van Infrastructuur begint een onderzoek naar de ‘diverse klachten’ die het heeft 
ontvangen over Lead Healthcare, laat een woordvoerder ondertussen weten aan het ANP. Op 
basis van de uitkomst van het onderzoek en eventueel aanhoudende klachten, kan Lead als 
testaanbieder worden uitgesloten.  
 
Naast signalen die het ministerie kreeg, wordt op social media veel geklaagd over testuitslagen 
die te laat of niet binnenkomen, onbereikbaarheid van het bedrijf en het verwijzen naar niet 
bestaande testlocaties. Bron: De Stentor, 27 juli 2021. 
 

Dragen van mondkapje in buitenlucht in verplicht in delen van Frankrijk 
 
Het dragen van een mondmasker in de buitenlucht is opnieuw verplicht in verscheidene delen 
van Frankrijk, onder meer aan de westkust. Het opnieuw verstrengen van de maatregelen is 
ingegeven door het oprukken van de Deltavariant van het coronavirus. 
 
Het departement Gironde - in het zuidwesten van Frankrijk - heeft de mondmaskerplicht 
opnieuw ingevoerd in Bordeaux en in de toeristische gebieden. Omdat de departementen 
Vendée, Charente-Maritime, Landes en Pyrénées-Atlantiques onlangs gelijkaardige 
maatregelen hadden aangekondigd, geldt de mondmaskerplicht nu in de meeste West-Franse 
badplaatsen tussen Sables-d’Olonne en de Spaanse grens. Daarbij bevinden zich ook 
populaire toeristische bestemmingen als Ile de Ré, Ile d’Oléron en Biarritz. 
 
In Gironde wordt de maatregel tot 31 augustus bovendien gecombineerd met een verbod op 
het gebruik van alcohol op de openbare weg. Er geldt wel een uitzondering voor terrassen. 
 
Ook in het noorden van Corsica worden striktere regels ingevoerd om de verspreiding van het 
coronavirus tegen te gaan. Het dragen van een mondmasker is er voortaan verplicht in de 
drukke straten van verschillende steden, waaronder Bastia. Om nachtelijke feestjes te 
voorkomen is het ook verboden om na 21 uur nog met meer dan tien mensen samen te komen 
op stranden en aan natuurgebieden. Bron: AD, 27 juli 2021.  
 

Aantal coronabesmettingen in VK blijft dalen 
 
Het aantal coronabesmettingen in het Verenigd Koninkrijk blijft afnemen. Bij de autoriteiten 
zijn dinsdag 23.511 nieuwe gevallen gemeld, voor de zevende dag op rij minder dan de dag 
ervoor. Het aantal nieuw gemelde sterfgevallen ligt met 131 wel op het hoogste niveau sinds 
maart. 
 
Premier Boris Johnson roept mensen op voorzichtig te blijven. ‘Het is erg belangrijk dat 
we geen voorbarige conclusies trekken’, aldus Johnson. Het is niet duidelijk waarom het 
aantal nieuwe infecties nu snel afneemt. 
 
Sinds mei testen steeds meer Britten positief op het coronavirus. De piek (54.674) lag op 17 
juli. De toename is te wijten aan de extra besmettelijke Deltavariant van het virus en de 
afschaffing van veel coronamaatregelen in het Verenigd Koninkrijk. Het virus ging onder meer 
rond onder jonge mannen die samen naar het Europees kampioenschap voetbal keken. Vooral 
in Engeland, waar vrijwel geen beperkingen meer gelden, raakten recentelijk veel mensen 
besmet. Bron: AD, 27 juli 2021.  
 

Achttien bemanningsleden zijn positief getest in haven Tampico  
 
Achttien bemanningsleden van twee schepen, één van Nederlandse afkomst en de andere 
Italiaans, zijn positief getest op corona in de haven van het Mexicaanse Tampico. 
 
De bemanning van beide schepen staat onder epidemiologisch toezicht en verblijft in 
quarantaine/ Het schip van Italiaanse afkomst had zestien bemanningsleden aan boord en 
de Rollingstone-boot van Nederlandse makelij 37 bemanningsleden van verschillende 
nationaliteiten. Bron: AD, 27 juli 2021.  
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Schreeuwend tekort aan uitzendpersoneel: ‘Volgend jaar wordt een ramp’ 
 
Het tekort aan arbeidskrachten loopt rap op. Uitzender Randstad vreest een permanent tekort 
van zeker 100.000 uitzendkrachten per jaar.  ‘Volgend jaar wordt een ramp.’ 
 
Waar sommige sectoren – horeca, vervoer en toerisme voorop – het nog altijd moeilijk hebben, 
herstelt de rest van de economie zich razendsnel. Vooral in de e-commerce (webwinkels), 
logistiek, industrie en digitale economie gaat het inmiddels hard. Maar vanwege de onzekere 
vooruitzichten over het vervolg van de coronacrisis nemen bedrijven nu liever flexkrachten 
aan dan dat zij openstaande vacatures vast invullen.  
 
‘We zien de schaarste aan arbeidskrachten toenemen’, zei Randstadtopman Jacques van den 
Broek vandaag bij de presentatie van de tweedekwartaalcijfers van het uitzendconcern, die 
beter waren dan het tweede kwart van pre-coronajaar 2019. ‘Elke maand wordt dat nijpender.’ 
 
Dat komt mede doordat veel uitzendkrachten sinds vorig jaar elders werk hebben gevonden, 
vooral in de e-commerce (onder meer pakketbezorging, webwinkelmagazijnen of callcenters) 
en zorg (zoals bij de priklocaties van GGD). Bron: BN De Stem, 27 juli 2021.  
 

 
 
In Erasmus MC zijn coronapatiënten behandeld die zelf onvoldoende 
antistoffen aanmaken 
 
In het Erasmus MC in Rotterdam zijn, met speciale antilichamen, de eerste coronapatiënten 
behandeld die zelf onvoldoende antistoffen aanmaken, bijvoorbeeld doordat zij 
afweeronderdrukkende medicatie gebruiken. Dat meldt het centrum op de eigen site. Het 
spreekt zelf van een doorbraak.  
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Casirivimab en imdevimab zijn antistoffen die maken dat het coronavirus minder goed het 
menselijke cel kan binnendringen. ‘Je koopt er als het ware de tijd mee om patiënten zelf hun 
antistoffen te laten aanmaken. Bij patiënten die nooit antistoffen zullen maken, helpt het de 
andere afweersystemen in het lichaam bij hun strijd tegen het virus’, zegt internist-infectioloog 
Bart Rijnders van het Erasmus MC, die de behandeling toepaste. Sommige mensen maken 
ook na volledige vaccinatie geen antistoffen aan. 
 
‘Bij elke nieuwe Covid-19-patiënt wordt nu onmiddellijk bij opname gekeken of er al 
antistoffen in het bloed aanwezig zijn. Is dat niet het geval dan hebben we een nieuwe 
behandeling in ons arsenaal.’ 
 
De antistoffen zijn in het laboratorium gemaakt, maar ontdekt in het bloedplasma van een 
patiënt die corona had gehad. De nieuwe therapie is nog niet volledig geregistreerd, maar wel 
voor gebruik goedgekeurd door de European Medicines Agency (EMA). Bron: AD, 27 juli 2021.   
 

 
 
Voor de tenten op camping Dennenoord in Giethmen wordt al snel vriendschap gesloten. Dan 
kan allemaal, zolang corona buiten de deur blijft. Omdat zo te houden moet iedereen die op 
de camping verblijft eerst een negatieve coronatest laten zien. © Pedro Sluiter 

 
Vrees voor brandhaard op populaire jongerencamping Ommen: negatieve 
test nu verplicht 
 
Alleen toegang met een geldige QR-code, geen dagjesmensen en verscherpt toezicht. Met extra 
maatregelen proberen de gemeente Ommen en jongerencamping Dennenoord corona buiten 
de poort van het kampeerterrein te houden. Ook is contact gezocht met Terschelling en 
Renesse, om als jeugdwalhalla’s samen op te trekken.  
 
Om een eventuele coronabesmettingshaard op jongerencamping Dennenoord in Giethmen te 
voorkomen, hebben gemeente en het kampeerterrein de maatregelen nogmaals aangescherpt. 
Onder meer naar aanleiding van een bezoek van burgemeester Hans Vroomen, die op verzoek 
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ook van Dennenoord poolshoogte heeft genomen op de camping, bij de duizenden jongeren en 
de medewerkers.  Bron: De Stentor, 27 juli 2021.  
 

Mondkapjesadvies voor volledig gevaccineerden in VS 
 
De Amerikaanse gezondheidsdienst CDC scherpt het mondkapjesadvies voor volledig 
gevaccineerden aan. Die vindt dat zij weer mondkapjes moeten dragen in publieke 
binnenruimtes in gebieden met veel coronabesmettingen. 
 
De wijziging wordt doorgevoerd vanwege de Deltavariant van het coronavirus. Sinds begin 
deze maand testen steeds meer Amerikanen positief. De extra besmettelijke mutatie is goed 
voor zo'n 83 procent van alle nieuwe besmettingen in de Verenigde Staten.  
 
Onderzoeken uit verschillende staten en andere landen suggereren dat besmette 
gevaccineerden het coronavirus in zeldzame gevallen kunnen overdragen aan anderen, aldus 
de CDC. Door ook deze groep weer mondkapjes te laten dragen, kunnen volgens de organisatie 
nieuwe uitbraken worden voorkomen. 
 
De CDC zei in mei dat volledig gevaccineerden buiten geen mondkapjes meer hoeven te 
dragen en ook niet op de meeste binnenlocaties. Mondkapjes werden alleen nog aangeraden 
in het openbaar vervoer en vliegtuigen en op plekken zoals vliegvelden, ziekenhuizen en 
huisartspraktijken. 
 
Ongeveer de helft van de Amerikaanse bevolking is volledig ingeënt. De meeste Amerikanen 
hebben de coronavaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna gehad. Die bestaan voor maximale 
bescherming uit twee prikken. Een kleinere groep heeft het Janssen-vaccin gehad. Die bestaat 
in tegenstelling tot de twee andere vaccins uit een enkele dosis. Bron: AD, 27 juli 2021.   
 

Vaccinatieplicht voor medewerkers Amerikaanse federale overheid  
 
De Amerikaanse president Joe Biden zal donderdag een vaccinatieplicht aankondigen voor 
alle medewerkers van de Amerikaanse federale overheid, meldt CNN. Wie weigert zich te laten 
vaccineren, zal zich verplicht en zeer regelmatig moeten laten testen.  
 
De verwachte aankondiging past in Bidens voornemen om de vaccinatiegraad in het land te 
verhogen nu de Deltavariant zich snel verspreidt. Eerder besloot het ministerie voor 
Veteranenzaken al dat zijn gezondheidsmedewerkers in de komende twee maanden moeten 
worden gevaccineerd. Biden zal de vaccinatieplicht voorlopig niet aan het Amerikaanse leger 
opleggen, aldus CNN. 
 
De aankondiging van een vaccinatieplicht binnen de federale overheid dient als een signaal 
dat ook elders in de samenleving, bijvoorbeeld in het bedrijfsleven, 
wellicht vaccinatiemandaten nodig zijn om niet-gevaccineerden te bewegen om zich te laten 
prikken. Bron: AD, 27 juli 2021. 
 

Maatregelen om druk op ziekenhuizen te spreiden 

 

Er worden weer maatregelen genomen om de druk op de ziekenhuizen te spreiden. Om deze 
spreiding over het land te verwezenlijken wordt het PECC (Patient Evacuation Coordination 
Center) weer geactiveerd tijdens kantooruren, aldus het LCPS, nadat het de afgelopen periode 
op piketbasis beschikbaar was. Vanuit Zeist worden patiëntverplaatsingen centraal 
gecoördineerd. De extra druk wordt volgens het LCPS versterkt door de vakantieperiode, 
waardoor er relatief minder capaciteit voorhanden is. Bron: AD, 27 juli 2021. 
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Inwoners van de Amerikaanse staat Colorado worden gevraagd voorzichtig te zijn na de dood 
van een 10-jarig meisje. Zij stierf in La Plata aan de pest. Die ziekte is berucht, maar groot 
alarm blijft uit. 

De staat heeft bevestigd dat haar overlijden samenhangt met de pest. Die ziekte wordt 
veroorzaakt door een bacterie, Yersinia pestis. Zowel mensen als dieren kunnen geïnfecteerd 
raken. Overdracht gaat meestal via vlooien op bijvoorbeeld eekhoorns of honden. 

‘We zijn zeer bedroefd. Ons diepste medeleven gaat naar de familie’, zegt epidemioloog Jennifer 
House van de staat Colorado. ‘We doen onderzoek en willen iedereen informeren dat deze 
ziekte zeer zeldzaam is, maar soms voorkomt. Zoek altijd medische hulp bij symptomen.’ 

De ziekte, die in de Middeleeuwen voor miljoenen doden zorgde in Europa, kan tegenwoordig 
worden behandeld met antibiotica. 

Gevallen worden vaak op het platteland opgemerkt. ‘We weten dat vlooien positief kunnen 
testen op de pest in de zomermaanden’, aldus House. ‘Bewustwording en 
voorzorgsmaatregelen kunnen ziekte bij mensen voorkomen.’  Bron: De Telegraaf, 27 juli 
2021.  

Presidentiële staatsgreep in Tunesië: 'Om je zorgen over te maken' 7 
procent bevolking gevaccineerd 

De premier van Tunesië is ontslagen en het parlement van het land is buitenspel gezet. Dat 
heeft de Tunesische president gisteravond bekendgemaakt na een dag vol rellen. Het is 
volgens correspondent Olaf Koens nog te vroeg om te zeggen wat deze presidentiële staatsgreep 
precies betekent, maar de eerste signalen zijn verontrustend.  

In de Tunesische hoofdstad Tunis en andere steden werd gisteren door duizenden Tunesiërs 
gedemonstreerd tegen de regering. 

Niet lang daarna verscheen de Tunesische president Kais Saied op staatstelevisie, waar hij 
aankondigde dat de premier van het land ontslagen is en het parlement per direct geschorst. 
De parlementariërs verliezen hun immuniteit. 
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‘Een staatsgreep, dat is nogal wat’, zegt correspondent Olaf Koens over wat zich gisteren in 
Tunesië heeft afgespeeld. Hoewel het nog vroeg is om conclusies te trekken, krijgt Koens de 
indruk dat het 'behoorlijk misgaat' in het land. 

Tunesië is het land waar het best goed ging na de Arabische lente, tien jaar geleden’, legt 
Koens uit. ‘Het is toen volledig verkeerd gegaan in Libië, Egypte en Syrië. Over Tunesië kon 
je, ondanks alles, best hoopvol zijn.’ 

Toch was het de laatste tijd ook in Tunesië onrustig. Begin van dit jaar gingen jongeren er ook 
al de straat op om te protesteren tegen armoede, politiegeweld en een maandenlang lockdown. 

‘Je ziet dat armere, misschien toch ook wat instabielere landen, echt een enorme klap hebben 
gekregen van de coronapandemie. Zeker als ze er niet zo snel bovenop komen zoals wij dat 
doen’, legt Koens uit. 

Zo zou in Tunesië slechts zeven procent van de bevolking gevaccineerd zijn. ‘Er is heel veel 
onrust geweest over de manier waarop de vaccins er zijn uitgedeeld, dat was enorm chaotisch. 
Mensen willen gevaccineerd worden, maar het was simpelweg te slecht georganiseerd’, vertelt 
Koens. 

De stevige rellen die gisteren in Tunesië plaatsvonden waren daar het gevolg van. Toch was 
Koens verbaasd door de opschorting van het parlement door president Saied. 

‘Een parlement en de premier aan de kant schuiven en de immuniteit opheffen en zelf alle 
macht naar je toetrekken, dat zijn slechte tekens. De Tunesische staatstelevisie is volkslieden 
aan het uitzenden. In mijn bescheiden ervaring is dat een heel erg slecht teken. Dat betekent 
vaak dat het behoorlijk misgaat.’ 

Koens ziet ook dat het leger in Tunesië momenteel wordt ingezet, al rijden militairen voorlopig 
alleen patrouillerend door de straten. ‘Maar toch is dat iets om je zorgen te maken. Al was het 
maar omdat Tunesië het enige succesverhaal is dat we hebben.’ Bron: RTL Nieuws, 27 juli 
2021.  

Een op de twee Fransen is volledig gevaccineerd 

Een op de twee Fransen is volledig gevaccineerd tegen Covid-19. Het vaccinatietempo in 
Frankrijk versnelt nu de omstreden gezondheidspas in het land een feit is en ook 
een vaccinatieplicht voor zorgpersoneel wettelijk is geregeld. 

Vorige week zijn 4,7 miljoen coronaprikken gezet. Het ministerie van Volksgezondheid spreekt 
van de ‘beste week sinds de start van de vaccinatiecampagne’. De eerste Fransen werden in 
december vorig jaar ingeënt. 

De vaccinatiebereidheid is groter nu het overheidsbeleid is gewijzigd. Dit focust zich sinds kort 
op het verhogen van de vaccinatiegraad. President Emmanuel Macron kondigde twee weken 
geleden een vaccinatieplicht in de zorg aan en het gebruik van een gezondheidspas die 
aantoont of iemand is gevaccineerd, negatief is getest of recent is hersteld. Hiertoe werd 
besloten nadat minder mensen zich lieten inenten en het aantal coronabesmettingen steeg. 

De gezondheidspas is sinds 21 juli verplicht voor bezoekers van grote evenementen en 
culturele instellingen. Vanaf augustus moet de pas op meer plekken worden getoond, 
bijvoorbeeld in de horeca, grote winkelcentra en lange-afstandstreinen. De invoering van de 
pas heeft geleid tot grote protesten. Bron: AD, 28 juli 2021. 
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In Duitsland testplicht voor alle terugkeerders uit buitenland 

Duitsland voert zondag een testplicht in voor alle terugkeerders uit het buitenland. Dat heeft 
minister-president Markus Söder (CSU) dinsdagavond gezegd in het ARD-nieuwsprogramma 
Tagesthemen. De regering in Berlijn zegde de deelstaten volgens hem toe een verordening 
klaar te stomen voor de uitbreiding van de testplicht. Die geldt nu alleen voor inwoners die 
terugkeren per vliegtuig maar vanaf zondag ook voor terugkeerders over de weg en het spoor.  

Wie volledig is gevaccineerd of genezen, hoeft geen negatieve testuitslag te laten 
zien.  De Duitse politie gaat de naleving van de testplicht volgens Söder steekproefsgewijs 
controleren bij de grensovergangen met de buurlanden.  

De algemene testplicht stond oorspronkelijk gepland voor 11 september.  Bron: AD, 28 juli 
2021.  

Duitsland meldt afgelopen etmaal 2768 nieuwe coronabesmettingen 

In Duitsland zijn het afgelopen etmaal 2768 nieuwe besmettingen gemeld. Dat waren er 565 
meer dan vorige week woensdag. De zeven dagen incidentie (aantal nieuwe besmettingen per 
100.000 inwoners in een week) is gestegen van 14,5 naar 15,0, meldt het Robert Koch Institut. 
Een week geleden was dat weekcijfer nog 4,9. Het reproductiegetal, de snelheid waarmee het 
virus zich verspreidt, staat op 1,10.  

In de afgelopen 24 uur werden ook 21 overlijdens als gevolg van het coronavirus geregistreerd. 
Het totale aantal gemelde coronadoden sinds het begin van de pandemie stijgt daarmee 
tot 91.586.  

Bij onze oosterburen waren maandag 41.342.865 mensen volledig ingeënt tegen Covid-19 
(49,7 %) en 50.736.111 kregen een eerste prik (61,0%). Bron: AD, 28 juli 2021. 

Aantal woninginbraken blijft door coronacrisis laag 

Het aantal woninginbraken in Nederland blijft door de coronacrisis onveranderlijk laag. De 
politie registreerde over de eerste zes maanden van dit jaar bijna 9800 inbraken. In de eerste 
helft van 2019, voor de pandemie, ging het om bijna twee keer zo veel inbraken: ruim 18.000. 
Dat meldt datapersbureau LocalFocus op basis van een analyse van politiecijfers. 

Er is al jaren sprake van een afnemend aantal inbraken, maar sinds het uitbreken van de 
pandemie kelderden de cijfers. 

De dalende trend is in alle provincies waar te nemen. De sterkste afname in de eerste helft 
van 2021 ten opzichte van 2019 is te zien in de provincies Friesland (57,5 procent minder), 
Limburg en Flevoland (beide 57,2 procent minder). 

In de eerste zes maanden van dit jaar sloegen inbrekers gemiddeld 54 keer per dag toe. In de 
Utrechtse gemeenten Baarn, Zeist en Lopik werden de meeste inwoners het slachtoffer van 
inbrekers. Ook de Noord-Hollandse gemeente Laren telde relatief veel inbraken. 

Volgens het CBS is de daling van het aantal inbraken gedurende de coronapandemie het 
gevolg van het feit dat mensen veel vaker thuis zijn. Ook de politie ziet de invloed van de 
coronamaatregelen in de slinkende cijfers. 

De avondklok (die van 23 januari tot en met 28 april van kracht was) bracht het aantal 
inbraken omlaag - in februari, maart en april waren er relatief weinig inbraken. Na het 
opheffen van de avondklok tekende zich een lichte stijging af. Bron: AD, 28 juli 2021.  
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E-bikes steeds vaker gestolen: ‘Tien minuten? In dertig seconden hebben 
ze de fiets al mee’ 

Al jaren loopt het aantal aangiften van gestolen e-bikes op, maar volgens de Stichting Aanpak 
Fiets- en E-bikediefstal zijn de laatste cijfers verontrustend. Net als de manier van stelen. ‘Een 
dubbel slot is al lang niet voldoende meer.’  

Het aantal aangiften van diefstal van elektronische fietsen en -bakfietsen blijft maar 
stijgen. Het afgelopen half jaar werden er 9600 aangiften gedaan. Vorig jaar waren dat er nog 
7260. De schade door diefstal van e-bikes loopt in totaal op tot zo’n zeshonderd miljoen euro. 
Bron: De Stentor, 28 juli 2021. 

Verruiming compensatieregeling voor evenementen zal tientallen 
miljoenen euro’s meer kosten 

De aangekondigde verruiming van de compensatieregeling voor evenementen die vanwege 
corona moeten worden afgelast, zal tientallen miljoenen euro's meer kosten dan was gepland. 
Vooralsnog worden de kosten geraamd op 120 miljoen euro, 40 miljoen meer dan voor de 
verlenging van het verbod op evenementen, schrijven staatssecretaris van Economische Zaken 
Mona Keijzer en onderwijsminister Ingrid Van Engelshoven woensdag in een brief aan de 
Kamer. 

Het demissionaire kabinet verlengde begin deze week het verbod op meerdaagse festivals van 
14 augustus tot en met 3 september. Tot die tijd duurt de regeling. Over korter durende 
evenementen volgt nog een besluit. Maar als die ook niet mogen doorgaan, vallen ze eveneens 
onder de garantieregeling. 

Niet alleen de organisator krijgt de kosten vergoed die zijn gemaakt in de voorbereiding, maar 
ook anderen die waren betrokken bij het evenement. Het gaat om toeleveranciers, technici, 
beveiligers, artiesten en cateraars. Dat zijn soms tientallen bedrijven en zzp'ers, aldus het 
kabinet. 

Om misbruik van de regeling te voorkomen, is die alleen bedoeld voor organisatoren van 
evenementen die vóór 9 juli al waren gepland, toen tot het eerste verbod werd besloten. Ook 
moet er echt sprake zijn van een verbod dat de overheid instelt. De Tweede Kamer had onlangs 
aangedrongen op zowel een verlenging van de garantieregeling als dekking voor de hele keten 
rond een evenement. 

De Europese Commissie moet nog toestemming voor de regeling geven. De Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten (VNG) onderzoekt om hoeveel elementen en activiteiten het in de 
gemeenten gaat, aldus Keijzer en Van Engelshoven. Bron: AD, 28 juli 2021. 

Nachtburgemeesters uit grote steden roepen op de nachtcultuur te 
redden 

Nachtburgemeesters uit Amsterdam en andere grote steden hebben zich verzameld in een 
alliantie met de oproep om de nachtcultuur te redden. Een ‘aangescherpt heropeningsplan’ 
moet nachtclubs verlossen van de beperkende coronamaatregelen. 

De nachtburgemeesters uit Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Eindhoven, Groningen en 
Nijmegen worden gesteund door meer dan tweehonderd nachtclubs en het Overleg 
Amsterdamse Clubs. Als Dutch Nighttime Alliance willen ze bij de overheid een ‘krachtig 
statement maken met dringende adviezen’. 

Het uitgaansleven heeft volgens de alliantie naast economische waarde ook veel sociale en 
culturele waarde. ‘Dit soort aspecten zijn van onschatbare waarde voor de maatschappij van 
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alledag. Maar ze dreigen nu verloren te raken, met alle mentale, culturele en sociale impact 
van dien.’ 

Na een korte heropening, kregen nachtclubs begin juli te horen van het kabinet dat zij hun 
deuren weer moesten sluiten – een reactie van het kabinet op het aantal besmettingen, dat 
omhoog schoot nadat de meeste coronaregels werden opgeheven. De beslissing was een harde 
klap voor het nachtleven. 

De alliantie erkent de gevaren van het coronavirus, maar denkt dat de nachtclubs toch veilig 
open kunnen. De nachtburgemeesters geloven dat dat kan via Testen voor Toegang, mits de 
fouten in het systeem worden aangepakt en de testcapaciteit wordt opgeschaald. De 
geldigheidsduur van de QR-code moet naar 24 uur en de code moet structureel naast het ID-
bewijs van de bezoeker worden gecontroleerd. Ze benadrukken dat dit om een tijdelijke 
maatregel zou gaan, zolang de pandemie nog voortduurt. 

Daarnaast pleit de alliantie voor extra financiële ondersteuning voor niet-gesubsidieerde clubs 
die niet in aanmerking komen voor steunpakketten, en voor artiesten en kunstenaars die door 
de sluiting opnieuw hun inkomsten zien opdrogen. ‘Nu excuses gemaakt zijn, moet er ook 
verantwoordelijkheid genomen worden.’ Bron: AD, 28 juli 2021. 

Zorgen bij GGD: Te weinig jongeren laten zich prikken 

De zorgen bij de GGD Rotterdam-Rijnmond zijn groot omdat tot nu toe te weinig jongeren zich 
laten vaccineren. Pas de helft heeft de eerste coronaprik gehaald. Het aantal lijkt te stagneren. 
Daarom de oproep: ‘Haal die vaccinatie’. 

De Rotterdamse regio loopt bij jongeren achter op het landelijke gemiddelde. De verschillen 
tussen wijken in de regio zijn groot. Waar in wijken in Lansingerland ruim zestig procent van 
de jongeren (15 tot en met 24 jaar) al een eerste prik kreeg, ligt dat in Rotterdamse wijken 
Schiemond, Feijenoord en de Afrikaanderwijk rond de vijfentwintig procent. 

Vele jongeren hebben zodra het kon een afspraak gemaakt. Al was het maar vanwege de 
naderende vakantie of de belofte van een zomer waarin meer kon. Maar er zijn ook die dat 
niet direct deden. De hoop is, dat die alsnog na de vakantie komen. Maar infectie-arts Ewout 
Fanoy vreest dat zij helemaal afzien van hun coronaprik. Bron: AD, 28 juli 2021.   

Frankrijk stuurt niet-gevaccineerde kinderen bij een besmetting van 
school  

Franse kinderen die niet gevaccineerd zijn, worden straks naar huis gestuurd als er in de klas 
een coronabesmetting is. Leerlingen die wel gevaccineerd zijn, mogen gewoon blijven. 

Dat heeft de Franse minister van Onderwijs Jean-Michel Blanquer bekendgemaakt. De 
maatregelen gaan in met ingang van het nieuwe schooljaar, over ruim een maand. Ze gelden 
alleen voor het voortgezet onderwijs, voor de categorie 12 tot 18 jaar, en niet voor het 
basisonderwijs. 

Op basisscholen gaan de deuren dicht als er een besmetting is, net zoals dat afgelopen jaar 
gebeurde. Maar in het voortgezet onderwijs komen er dus nieuwe regels. Al bij één besmetting 
in een klas moeten de niet-gevaccineerde leerlingen vertrekken. Zij krijgen dan thuis online 
les. 

Die leerlingen krijgen dan zeven dagen lang online les. Alle gevaccineerde kinderen volgen wel 
gewoon hun lessen op school. Volgens de minister is het openhouden van scholen en het 
waarborgen van onderwijs essentieel in dit besluit.  
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De eerste reacties op de maatregel zijn kritisch. ‘Een deel van de kinderen wordt op deze 
manier gestigmatiseerd. Ze krijgen te horen dat ze niet dezelfde rechten als de anderen 
hebben. Terwijl het gaat om vaccinatiekeuzes die hun ouders maken’, liet de oudervereniging 
FPCE weten. 

Voor de regering gaat het om een principiële zaak. ‘We willen kinderen hiermee aanmoedigen 
zich ook te laten vaccineren’, zei Blanquer. Tot nu toe is nog maar 11,6 procent van alle 12 
tot 18-jarigen volledig gevaccineerd. 

Voor andere Fransen wordt dezelfde koers gevolgd. De mensen die zich laten vaccineren 
krijgen op veel plaatsen ‘voorrang’. Zo is de toegang tot bijvoorbeeld cafés en restaurants, 
maar ook ziekenhuizen en sommige treinen, vanaf volgende maand onbeperkt voor 
gevaccineerden. Niet-gevaccineerden moeten zich voor toegang steeds laten testen. Dat staat 
in een wetsvoorstel dat door het parlement is aangenomen en nu nog door de Constitutionele 
Raad wordt bestudeerd. 

De regering van president Macron gaat schoolkinderen ook stimuleren zich te laten 
vaccineren. Bij elke school komt in september een priklocatie. Leerlingen die schriftelijke 
toestemming hebben van hun ouders, mogen zich daar laten vaccineren. Bron: AD, 28 juli 
2021.   

Mensen uit hoger en middelbaar onderwijs kunnen maand langer gratis 
coronazelftests aanvragen 

Studenten, mbo'ers en medewerkers in het hoger onderwijs en het middelbaar 
beroepsonderwijs kunnen een maand langer gratis coronazelftests aanvragen via de website 
zelftestonderwijs.nl. Door het hoge aantal besmettingen onder jongeren verwacht 
onderwijsminister Ingrid van Engelshoven dat zelftests 'ook na de zomer onderdeel gaat 
uitmaken van de maatregelen', schrijft zij aan de Tweede Kamer. 

Eerst zou de regeling voor gratis zelftests aflopen aan het einde van juli, maar nu kunnen 
studenten, scholieren en medewerkers de tests tot 'in ieder geval' 1 september aanvragen. 
Onderwijsorganisaties reageerden destijds verontwaardigd op het plan om 31 juli de site uit 
de lucht te halen. 

De sneltests waren het vorige schooljaar overigens nog niet erg in trek. Volgens 
koepelvereniging AOb heeft slechts een derde van de studenten een zelftest aangevraagd. 

Het kabinet besluit pas op 13 augustus of het mbo en hoger onderwijs weer open kan zonder 
beperkingen of dat de 1,5 meter afstand toch nog nodig blijkt. Van Engelshoven adviseerde 
instellingen zich op beide scenario's voor te bereiden, iets wat haar op veel kritiek kwam te 
staan. Bron: AD, 28 juli 2021. 

Landelijke proef met horecastoplicht begint in Dordrecht: in welk café is 
nog plek? 

Dordrecht krijgt vanaf volgende maand een stoplicht voor de horeca en is daarmee de eerste 
stad in het land. Via een groen, oranje of rood licht is in een gratis app op de mobiele telefoon 
al te zien of er in een restaurant of café wel of geen plaats is. De proef is bedoeld om de drukte 
in de binnenstad op te vangen en bezoekers beter te spreiden in verband met corona.  

De Rotterdamse start-up Nocto heeft het horecastoplicht bedacht. De ondernemers 
constateerden dat het voor inwoners en bezoekers van een stad moeilijk in te schatten is waar 
het druk is, terwijl horecaondernemers soms een of twee tafels over hebben of juist lange 
wachtrijen voor de deur willen voorkomen. Door een groen stoplicht te laten zien wanneer er 
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voldoende plaats is, een oranje als de capaciteit beperkt is en een rood licht wanneer er 
niemand meer bij kan, is dat probleem over een aantal weken verleden tijd.  

De eerste voorbereidingen in de aangesloten Dordtse horecazaken zijn de afgelopen dagen al 
getroffen. Zo zijn  er draadloze bezoekerstellers bij de ingang geïnstalleerd. Met een 
infraroodcamera wordt het aantal mensen dat in- en uitloopt anoniem geteld, zonder dat 
daarbij persoonsgegevens worden opgeslagen. De data komen terecht bij Nocto, waardoor het 
stoplicht in de app per horecagelegenheid van kleur kan veranderen als dat nodig mocht zijn.  

Behalve dat bezoekers via de app eenvoudig kunnen zien waar zij een drankje kunnen doen 
of een maaltijd kunnen eten, geeft de app hen ook de mogelijkheid om ervaringen en 
aanbevelingen met anderen te delen. Op die manier krijgen andere bezoekers van de stad 
directe informatie over de situatie ín een restaurant of café.  

Dordrecht is de eerste stad in Nederland waar dit systeem getest wordt. Als de proefperiode 
een succes blijkt te zijn, volgen mogelijk snel andere steden. Het is nog niet bekend welke 
restaurants en cafés in Dordrecht met het project meedoen. Bron: AD, 28 juli 2021.  

Vijf dagen na begin Olympische Spelen in Tokio recordaantal nieuwe 
coronabesmettingen 

Vijf dagen na het begin van de Olympische Spelen in de Tokio, kent de stad een recordaantal 
nieuwe coronabesmettingen. Woensdag werden er voor het eerst meer dan 3.000 nieuwe 
besmettingen gemeld. De 3117 nieuwe meldingen is fors hoger dan een week geleden. 
Verschillende departementen overwegen nu strengere coronaregels in te voeren. 

De gouverneur van Tokio, Yuriko Koike, wees niet direct naar de Olympische sporter, maar 
riep de inwoners van de stad op om ’onnodige en niet-dringende uitstapjes’ te vermijden. ‘Ik 
wil dat jongeren worden ingeënt. Het gedrag van jongeren is cruciaal. Ik vraag ze mee te 
werken’, zei ze ook. Bron: AD, 28 juli 2021. 

Sensor ontwikkeld waarmee coronavirus opgespoord kan worden 

Onderzoekers van de TU Eindhoven (TU/e) en de Universiteit Utrecht hebben een sensor 
ontwikkeld waarmee het coronavirus en andere virussen of bacteriën volgens hen snel én 
nauwkeurig opgespoord kunnen worden. De sensor werkt met glow-in-the-dark-techniek om 
de uitslag te laten zien. Als een bepaalde zogeheten biomarker, zoals een eiwit van het 
coronavirus of antistoffen tegen dat virus, aanwezig is in een testmonster, gaan speciale 
eiwitten blauw licht uitzenden. 

Als de biomarkers waar de test op is toegespitst afwezig zijn, komt er groen licht uit. De TU/e 
noemt het een ‘moleculair verkeerslicht’. Het fenomeen waar de onderzoekers gebruik van 
maken heet bioluminescentie. Dat gebruiken vuurvliegjes bijvoorbeeld om licht te geven. Door 
de hoeveelheid groen en blauw licht te meten, kan een gebruiker bepalen hoe groot de 
concentratie van eiwitten of antilichamen is. Bron: AD, 28 juli 2021.  
 

Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen stijgt 
 
Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen stijgt verder. Ziekenhuizen behandelen 
momenteel 629 mensen vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt 
veroorzaakt. Dit is het hoogste aantal sinds 15 juni. Vergeleken met dinsdag steeg het aantal 
opgenomen patiënten met 13. 
 
Het is de vijftiende achtereenvolgende dag dat de bezettingen in de ziekenhuizen 
toeneemt. Half juli lagen iets meer dan 200 coronapatiënten op een intensive care of 
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verpleegafdeling. Op de verpleegafdelingen liggen nu 465 coronapatiënten, 8 meer dan op 
dinsdag. Het aantal patiënten op de ic's steeg met 5 naar 164. 
 
Ook het aantal nieuwe opnames blijft stijgen. In de afgelopen 24 uur belandden 119 mensen 
vanwege corona op een intensive care of verpleegafdeling. Dat is het hoogste aantal sinds eind 
mei. Volgens de cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) zijn 
in de afgelopen zeven dagen 660 nieuwe coronapatiënten opgenomen, gemiddeld ongeveer 94 
per dag. Bron: AD, 28 juli 2021.  
 

Dalende trend zet door in Oost-Nederland, zes gemeenten op nul nieuwe 
coronabesmettingen  
 
Waar er gisteren nog een erg kleine stijging was te zien in het aantal nieuwe 
coronabesmettingen, gaat het aantal weer in rap tempo naar beneden. Telde Oost-Nederland 
dinsdag nog 331 besmettingen, vandaag komt dat aantal uit op 270. De daling is ook goed te 
zien op de coronakaart. Liefst zes gemeenten uit Oost-Nederland noteren nul nieuwe 
coronabesmettingen.  
 
In alle veiligheidsregio's in Oost-Nederland wordt een duikvlucht naar beneden gemaakt in 
nieuwe coronabesmettingen. IJsselland zakt van 85 naar 72 besmettingen. Flevoland duikt 
onder de honderd besmettingen en zakt van 105 naar 95. De grootste daling is te zien in de 
Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland. Daar gaat het aantal positieve tests van 147 naar 
103.   
Relatief gezien noteert de gemeente Lelystad het meeste aantal nieuwe coronabesmettingen: 
40,7 positieve tests per 100.000 inwoners. Daarachter volgt de gemeente Bronckhorst met 
36,1 positieve tests per 100.000 inwoners. Zes gemeenten brengen erg goed nieuws. In de 
gemeenten Urk, Oldebroek, Heerde, Hattem, Voorst en Nunspeet werd niemand positief getest 
het afgelopen etmaal.  
 
Vandaag werd ook bekend dat in Nederland negen regio's zakken van een zeer ernstig 
risiconiveau, naar ernstig risiconiveau. Daaronder vallen ook Noord- en Oost Gelderland en 
Flevoland. Alleen IJsselland blijft in de hoogste categorie, vanwege de ziekenhuisopnames. Als 
alleen het aantal positieve testen had geteld, zou IJsselland ook zakken naar ernstig.  
 
Landelijk gezien daalde het aantal nieuwe coronabesmettingen naar het laagste punt in drie 
weken. Vandaag zijn er bijna vijfhonderd minder besmettingen gemeld dan gisteren. Het 
aantal meldingen van positieve tests daalt met 499 naar 3513 nieuwe coronabesmettingen. 
Afgezet tegen de afgelopen weken is dat een enorme daling. Vorige week woensdag waren er 
nog 6883 positieve tests. De woensdag daarvoor stond het aantal nog op 10.419.  
 
Naast het goede nieuws van het dalende aantal nieuwe besmettingen in Nederland, blijft het 
aantal coronapatiënten in ziekenhuizen wel stijgen. Dat meldt het Landelijk 
Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).   
 
Gisteren lager er nog 616 coronapatiënten in het ziekenhuis. Vandaag stijgt dat aantal naar 
629 mensen. Het betekent de vijftiende opeenvolgende dag dat het aantal patiënten met 
corona in de ziekenhuizen toeneemt. Demissionair premier Mark Rutte liet eerder al weten 
dat hij verwacht dat de druk op de ziekenhuizen volgende week stopt, omdat het aantal 
positieve tests blijft dalen.  Bron: De Stentor, 28 juli 2021. 
 

Rutte verwacht dat druk op ziekenhuizen volgende week stopt 
 
Premier Mark Rutte verwacht dat de druk op de ziekenhuizen volgende week stopt. Dat komt 
doordat het aantal positieve coronatests sinds vorige week daalt. 
 
Het aantal nieuwe coronabesmettingen is woensdag gedaald tot het laagste niveau in drie 
weken. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kreeg 3513 meldingen van 
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positieve tests. Dat zijn er 499 minder dan dinsdag. Vorige week woensdag waren er 6883 
nieuwe gevallen en de woensdag daarvoor 10.419. 
 
Het aantal meldingen van sterfgevallen steeg afgelopen etmaal met 8, het hoogste aantal sinds 
8 juni. Dat wil niet zeggen dat deze mensen afgelopen etmaal zijn overleden, want het duurt 
een tijdje voordat het overlijden van een coronapatiënt is geregistreerd. Dinsdag werd het 
overlijden van drie personen geregistreerd. Bron: AD, 28 juli 2021. 
 

Volledig gevaccineerde reizigers uit EU en VS hoeven na aankomst in VK 
niet meer in quarantaine 
 
Volledig gevaccineerde reizigers uit de Europese Unie en de Verenigde Staten hoeven na 
aankomst in Engeland niet langer in quarantaine. De quarantaineplicht vervalt op 2 
augustus, zo heeft de Britse regering besloten. 
 
Reizigers moeten zich voor vertrek nog wel laten testen op het coronavirus. Die test mag 
maximaal drie dagen oud zijn. Op de tweede dag van het bezoek aan Engeland moet opnieuw 
getest worden. Testafspraken moeten voor vertrek worden gemaakt. De kosten zijn voor de 
reiziger. 
 
De Britten gebruiken een zogeheten stoplichtsysteem voor reizen van en naar het 
buitenland. De VS en veel landen in de EU, waaronder Nederland, hebben nu een geeloranje 
kleur. Die kwalificatie gaat gepaard met een quarantaineperiode van tien dagen. Wie via de 
Britse vaccinatiecampagne volledig is ingeënt, hoeft sinds 19 juli bij terugkeer uit deze landen 
al niet meer in quarantaine. 
 
Het besluit van de Johnsons regering geldt alleen voor Engeland. Schotland, Wales en Noord-
Ierland zullen waarschijnlijk eveneens overgaan tot een versoepeling van het reisbeleid, maar 
zijn vrij om af te wijken van wat er in Londen is besloten. In Engeland zijn vrijwel alle 
coronamaatregelen opgeheven. Bron: AD, 28 juli 2021. 
 

Mensen die kaartje hadden voor Lowlands krijgen voorrang bij volgende 
verkoop 
 
Mensen die voor de afgelaste editie van Lowlands een kaartje hadden gekocht, krijgen 
voorrang bij de volgende verkoop. Dat laat de organisatie weten in een mail aan alle 
kaarthouders. Het demissionaire kabinet verlengde begin deze week het verbod op 
meerdaagse festivals van 14 augustus tot en met 3 september. Met die nieuwe maatregelen 
moest ook Lowlands, dat van 20 tot en met 22 augustus zou plaatsvinden, worden afgelast. 
 
Iedereen met een ticket voor de komende editie krijgt sowieso het aankoopbedrag terug. In 
januari ontvangen die mensen een code waarmee hetzelfde aantal Lowlands-tickets gekocht 
kan worden als voor de afgelaste editie. Festivalgangers die een groepsticket gekocht hebben, 
kunnen die ook opnieuw in de pre-sale aanschaffen.  
 
De kaarten voor de volgende editie worden waarschijnlijk wel duurder. ‘De ticketprijzen voor 
Lowlands 2022 zijn nu nog niet bekend, maar duidelijk is wel dat de ticketprijzen uit 2019 
niet toereikend zijn voor de kosten die we in 2022 maken.’ Bron: AD, 28 juli 2021. 
 

Zeeland risiconiveau zeer ernstig 
 
In negen regio's is het aantal nieuwe coronabesmettingen zo sterk gedaald, dat ze niet meer 
op het hoogste risiconiveau staan. Ze gaan van zeer ernstig naar ernstig. Zeeland gaat juist 
de omgekeerde weg. Vorige week was de situatie er ernstig, nu is die zeer ernstig geworden. 
 
De negen regio's die naar ernstig zakken, zijn Friesland, Twente, Flevoland, Noord- en Oost-
Gelderland, Gelderland-Midden, Gelderland-Zuid, Haaglanden, Zuid-Holland Zuid en 
Limburg-Noord. Zij voegen zich bij Drenthe. Die provincie blijft op ernstig staan. 
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In veertien regio's blijft het hoogste alarmniveau van kracht. Dit zijn Groningen, IJsselland, 
Utrecht, Noord-Holland-Noord, Zaanstreek-Waterland, Kennemerland, Amsterdam-
Amstelland, Gooi en Vechtstreek, Hollands Midden, Rotterdam-Rijnmond, Midden- en West-
Brabant, Brabant-Noord, Brabant-Zuidoost en Zuid-Limburg. Bron: AD, 28 juli 2021. 

 

Anniko Firman  © Fred Leeflang  
 

Toen haar moeder overleed aan corona, viel de grote droom van Anniko 
(17) in duigen. Nu is er weer hoop 
 
Jarenlang had Anniko Firman (17) één droom: studeren aan de Engelse universiteit van 
Cambridge. Ze werkte keihard en slaagde summa cum laude met zes keer een 10 en acht keer 
een 9 als eindcijfer aan het Haagse Sorghvliet. Haar droom leek in duigen te vallen toen haar 
moeder vorig jaar overleed aan corona. De droom was er nog, de financiële steun niet. De 
tiener is een inzamelingsactie gestart.  
 
Ze heeft 30.000 euro nodig om de komende drie jaar klassieke talen te kunnen studeren in 
het Engelse Cambridge. Het betekent dat ze zuinig zal moeten leven en hard moet werken, 
naast deze pittige studie. 
 
Sinds haar eindexamenreis werkt ze zes dagen in de week als receptioniste bij het Nutshuis 
in Den Haag en als gastvrouw bij het CBR in Rijswijk. Op vakantie gaat ze niet. Alles is gericht 
op haar studie in Engeland. En ze hoopt veel geld op te halen via de inzamelingssite 
Gofundme.  Bron: AD, 28 juli 2021. 
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Geen tienen op het gymnasium: zij slaagden met vijven en zessen en zijn 
daar maar wat blij mee  
 
Examen 2021. Het was me het (corona)jaartje wel. In de media zagen we de bollebozen 
opduiken, maar het overgrote deel is allang blij dat ze het gehaald hebben. Met vijven en 
zessen. 

 

 
 

Nathaniel Goede bij zijn diploma-uitreiking. © Privéfoto  

Bij Nathaniel Goede (18) uit Pijnacker was het net aan. Op een eigen foto prijkt hij trots met 
een vlag. ‘Ik moest hem vasthouden, want de vlaggenhouder is kapot.’ Hij is met drie 
onvoldoendes - voor scheikunde, natuurkunde en Frans - geslaagd voor het vwo. Op het 
nippertje dus. In een ‘normaal’ jaar mag je twee onvoldoendes hebben, afgelopen jaar is dat 
(tijdelijk) versoepeld naar drie onvoldoendes. Eentje meer en hij had het beruchte slecht-
nieuws-belletje gehad. 

In de media duiken overal de bollebozen op, die met een rijtje tienen voor het gymnasium zijn 
geslaagd, maar de meeste examenleerlingen hebben gewoon keihard moeten blokken om het 
nét te redden. En dan was er ook nog eens corona. Bron: AD, 11 juli 2021.  

Ophef om nasi per ‘bezorghelikopter’ in Maleisië: ‘En wij mogen niet naar 
een begrafenis’ 

Een maaltijdbezorging per helikopter heeft tijdens de strenge lockdown in Kuala Lumpur, de 
hoofdstad van Maleisië, tot grote verontwaardiging geleid. De coronamaatregelen verlammen 
de stad en onder meer restaurants zijn dicht.  

Voor een liefhebber van een bepaald rijstgerecht, nasi kandar genaamd, was dit de aanleiding 
om 36 porties van deze nasi uit de 170 kilometer noordelijker gelegen etnisch-Chinese stad 
Ipoh per helikopter te laten bezorgen. In de volksmond wordt het gerecht nasi ganja genoemd, 
omdat het zo lekker zou zijn dat je eraan verslaafd raakt. 
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Maar op sociale media is er veel verontwaardiging over de ‘bezorghelikopter’, omdat die de 
strenge regels zou schenden waar iedereen zich naar moet schikken. ‘En gewone mensen 
mogen niet eens naar een begrafenis’, klaagt een Maleisiër. Een aantal mensen heeft zich bij 
de politie over de bezorghelikopter beklaagd. 

De politie heeft inmiddels vastgesteld dat de eigenaar van de helikopter onder valse 
voorwendselen toestemming kreeg voor een vlucht naar een andere deelstaat. Hij had 
aangevoerd dat het toestel voor onderhoud moest vliegen en had niets gezegd over porties nasi 
ganja. Ook de eigenaar van het restaurant in Ipoh wordt aan de tand gevoeld. 

De eigenaar van de helikopter heeft in Maleisische media gezegd dat hij niks verkeerd heeft 
gedaan en alleen ‘een grote bezorgklus‘ heeft aangenomen. De eigenaar van het restaurant is 
verguld met de aandacht. Volgens hem loopt het storm sinds de verontwaardiging over de 
helikopterbestelling losbarstte. 

Het is volgens plaatselijke media nog steeds niet duidelijk wie de bestelling heeft geplaatst. 
Justitie heeft nadere stappen in het vooruitzicht gesteld, omdat coronaregels zouden zijn 
geschonden. Bron: AD, 28 juli 2021.  

Willem Engel daagt Marc Van Ranst voor de rechter 

Willem Engel, voorman van actiegroep Viruswaarheid, daagt de bekende Belgische viroloog 
Marc Van Ranst voor de rechter. De zaak is woensdag voor de correctionele rechtbank in 
Mechelen ingeleid maar direct verschoven naar 11 augustus voor de inhoudelijke 
behandeling. Engel klaagt Van Ranst aan voor laster en eerroof'. 

Engel en Van Ranst hebben het regelmatig publiekelijk, via Twitter, aan de stok met elkaar. 
Volgens Engel zet de viroloog hem te vaak weg als virusontkenner en fantast en beledigt Van 
Ranst hem door het spottend over 'dansleraar' en 'salsapandemie' te hebben. Hij wil dat de 
rechtbank bepaalt in welke mate de vrije meningsuiting kan worden gebruikt in de discussies 
tussen beiden. 

Van Ranst vindt dat Engel misbruik van het procesrecht maakt. ‘Iedereen kan een klacht 
tegen om het even wie indienen. Dit moet stoppen. Hij heeft mij een communist, extremist, 
schorriemorrie, Holle Bolle Gijs en geen wetenschapper genoemd en is veel verder gegaan dan 
ik. Hij ontkent een virusontkenner te zijn maar ontkent ook het bestaan van de epidemie, de 
pandemie, de werkzaamheid van vaccins, het nut van PCR-tests. Ze zijn zeer blij dat ze mij 
voor een rechtbank krijgen. Ze dagen mij al zeer lang uit voor een debat, maar ik ga niet met 
hen in debat. Nu gebeurt dat dus voor de rechtbank.’ Bron: AD, 28 juli 2021. 
 

Nederlandse vakantiegangers in België hoeven niet in quarantaine 
 
Nederlandse vakantiegangers hoeven niet te vrezen dat ze België niet binnen mogen of 
ondanks een geldig coronacertificaat in quarantaine moeten vanwege de hoge 
coronabesmettingsgraad in hun regio. De Belgische regering heeft een ministerieel besluit 
gepubliceerd waaruit blijkt dat alleen reizigers uit een hoogrisicogebied buiten de 27 EU-
landen plus de vier Schengenlanden Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland een 
inreisverbod riskeren. Een woordvoerster bevestigt dat het besluit woensdag is ingegaan.  
 
Vakantiegangers die uit een 'rood' of 'donkerrood' gekleurd EU- of Schengenland (22 EU-
landen plus bovengenoemde vier) komen en daar de voorgaande veertien dagen waren, zijn 
welkom in België. Zolang ze maar kunnen aantonen dat ze volledig gevaccineerd zijn (plus 
twee weken) of hersteld zijn van Covid-19, of een negatieve PCR-test van minder dan 72 uur 
oud kunnen overleggen. Dat kan bijvoorbeeld door het Europese Digitale Corona Certificaat 
mee te nemen. 

Wie dat allemaal niet kan aantonen, moet bij aankomst een PCR-test doen, tien dagen in 
quarantaine en op de zevende dag nog een PCR-test doen. 
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Ook moeten alle EU-burgers die langer dan 48 uur in België verblijven voor aankomst een 
Passagier Locatie Formulier invullen. De Belgische coronamaatregelen gelden voor iedereen 
boven de 12 jaar. Bron: AD, 28 juli 2021.  
 

Kabinet besluit maandag of eendaagse festivals mogen doorgaan 
 
Het kabinet besluit naar verwachting aanstaande maandag toch al of eendaagse festivals na 
13 augustus weer mogen doorgaan. De betrokken ministers hebben het deskundigenteam 
OMT gevraagd hiernaar te kijken, laat een woordvoerder weten. Het kabinet zei eerst dat het 
hierover pas later een besluit zou nemen. 
 
Evenementen zonder zitplaatsen zijn tot 13 augustus sowieso verboden. Het kabinet kondigde 
eerder deze week aan dat meerdaagse festivals tot 1 september zijn verboden. Bron: AD, 28 
juli 2021. 
 
 

 
 

 
Beloning van 100 dollar wanneer mensen zich laten vaccineren in stad 
New York 
 
Om burgers over te halen zich te laten vaccineren tegen Covid-19 biedt de stad New York een 
beloning van honderd dollar (ongeveer 85 euro). De Amerikaanse metropool hoopt daarmee 
het percentage ingeënten op te krikken, nu het aantal besmettingen met het coronavirus weer 
stijgt.  
 
Het geld voor de eerste prik ligt vanaf 30 juli klaar bij vaccinatiecentra die door de stad worden 
gerund, maakte burgemeester Bill de Blasio bekend. Op dit moment is vierenvijftig procent 
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van de New Yorkers gevaccineerd. Het doel om eind juni vijf miljoen burgers te hebben geprikt, 
werd niet gehaald.  
 
In de strijd tegen corona moeten alle gemeentemedewerkers zich vanaf medio september 
wekelijks op het coronavirus laten testen als ze niet zijn ingeënt. De regel geldt al voor het 
zorgpersoneel in openbare ziekenhuizen. Bron: AD, 28 juli 2021.  
 

Tanzania is begonnen met vaccineren 
 
Tanzania is als een van de laatste landen begonnen met het vaccineren tegen Covid-19. De 
Tanzaniaanse president Samia Suluhu Hassan kreeg live op televisie een coronavaccin 
toegediend. Daarmee was de aftrap van de vaccinatiecampagne in het Afrikaanse land een 
feit. 
 
Tanzania ontkende aanvankelijk de gevaren van het coronavirus, maar de houding van het 
land is veranderd door de komst van Hassan. Zij verving de in maart overleden John Magufuli. 
Hij vertrouwde de coronatests en vaccins niet en zei onder meer dat mensen zichzelf konden 
beschermen door te bidden. Magufuli stierf aan de gevolgen van een hartaandoening, zei 
Hassan, maar volgens geruchten had hij Covid-19. 
 
Tanzania heeft via het internationale Covax-programma een miljoen doses van het Janssen-
vaccin gekregen. Omdat mensen maar één prik van dat vaccin nodig hebben, kunnen nu de 
eerste miljoen mensen worden ingeënt. Zorgmedewerkers, ouderen en mensen met 
onderliggende ziekten krijgen voorrang. 
 
Nu Tanzania is begonnen met prikken, zijn in Afrika alleen in Eritrea en Burundi nog geen 
mensen ingeënt. De vaccinatiegraad in Afrika is erg laag ten opzichte van andere werelddelen. 
Volgens de jongste cijfers is ongeveer 1,4 procent van de bevolking volledig ingeënt. Bron: AD, 
28 juli 2021.   
 

Effectiviteit Pfizer vaccin daalt na half jaar van 96 naar 84 procent 
 
De effectiviteit van het coronavaccin van Pfizer/BioNTech daalt na een half jaar van 96 
procent naar 84 procent. Dat blijktuit onderzoek onder ruim 44.000 proefpersonen,  meldt 
nieuwssite Statnews. De resultaten zijn gepubliceerd, maar moeten nog beoordeeld worden 
door andere wetenschappers. 
 
Het vaccin werkt het beste in de eerste twee maanden na de tweede en laatste prik. Daarna 
wordt het langzaam steeds minder. De wetenschappers schrijven dat het vaccin ondanks de 
afname in effectiviteit na zes maanden nog steeds veilig is en Covid-19 erg goed kan 
voorkomen. Het middel beschermt voor 97 procent tegen ernstig ziekteverloop, staat in het 
onderzoek. 
 
Het Pfizer/BioNTech-vaccin bestaat uit twee doses die op verschillende momenten worden 
toegediend. Volgens Pfizer is het waarschijnlijk dat volledig gevaccineerden binnen twaalf 
maanden een derde prik moeten krijgen, zodat ze goed beschermd blijven. Ook met de andere 
coronavaccins wordt rekening gehouden met een eventuele herhaalprik. Bron: AD, 28 juli 
2021. 

In Israël krijgen kwetsbare kinderen van 5 tot 11 jaar een vaccinatie 
tegen corona 

In Israël kunnen kwetsbare kinderen van 5 tot 11 jaar vanaf 1 augustus een prik tegen corona 
krijgen. Het gaat om kinderen die door hun gezondheidstoestand een risico lopen op ernstige 
complicaties na een besmetting met het virus. Ze krijgen een Pfizer/BioNTech-dosis van 0,1 
milliliter, drie keer minder dan het standaardvaccin. 
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De inenting moet voorkomen dat zij door het coronavirus ernstig ziek worden of zelfs 
overlijden. De vaccinaties van kwetsbare kinderen worden per geval beoordeeld, aldus het 
ministerie van Volksgezondheid. Het gaat onder meer om kinderen met hersen-, hart- of 
longproblemen of ernstige problemen met de afweer (immuniteit) en om kinderen die erg dik 
zijn. Bron: AD, 28 juli 2021. 
 
 

 
 
 

In Frankrijk per 9 augustus gezondheidspas verplicht 
 
Met ingang van 9 augustus stelt Frankrijk de zogeheten gezondheidspas ook verplicht voor de 
horeca, grote winkelcentra, ziekenhuizen, bejaardentehuizen, zorginstellingen en openbaar 
vervoer over lange afstanden. Deze pas laat zien dat de houder volledig is gevaccineerd, recent 
is hersteld van Covid-19 of negatief is getest op het coronavirus. 
 
De pas moet sinds 21 juli al worden getoond in onder meer bioscopen, musea en andere 
culturele instellingen. De wet die de uitbreiding van de locaties mogelijk maakt, werd 
afgelopen week goedgekeurd door het parlement. Mogelijk wordt de pas later op nog meer 
plekken verplicht. 
 
Fransen kunnen de gezondheidspas op hun smartphone zetten. Nederlanders hoeven die niet 
te downloaden. Zij kunnen de EU-erkende CoronaCheck-app gebruiken. 
 
De pas en een vaccinatieplicht voor zorgpersoneel leidden de afgelopen weekenden tot 
demonstraties van tienduizenden mensen. Betogers zijn boos op het beleid van president 
Emmanuel Macron dat gevaccineerden meer vrijheden verschaft. Macron ziet coronavaccins 
als het beste wapen tegen het virus. Dat sommige mensen geen vaccin willen, noemt 
Macron ‘onverantwoordelijk en egoïstisch’. De helft van de bevolking is al volledig ingeënt. 
Bron: 28 juli 2021.    
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Google en facebook eisen van werknemers dat ze gevaccineerd zijn 
 
Google en Facebook eisen van al hun werknemers dat ze gevaccineerd zijn tegen het 
coronavirus voordat ze kantoren van het bedrijf betreden. Dat hebben de bedrijven 
onafhankelijk van elkaar meegedeeld. Tegelijkertijd verschuift Google de datum waarop 
personeel weer geregeld op het werk moet verschijnen. 
 
De vaccinatieverplichting gaat de komende weken al in bij Amerikaanse vestigingen van 
Google. In de daaropvolgende maanden eist het bedrijf ook elders in de wereld dat personeel 
is ingeënt tegen corona. 
 
Topman Sundar Pichai van Google schrijft in een blog aan personeel dat het 'geweldig was' 
om de voorbije maanden weer werknemers samen te zien brainstormen. Om die reden wilde 
het bedrijf dan ook dat werknemers zeker zestig procent van hun werktijd doorbrengen op de 
plekken waar ze ook voor de uitbraak van corona werkten.  
 
Bij Facebook zal de invoering van verplichte vaccinatie voor werknemers in Amerikaanse 
kantoren afhangen van 'de plaatselijke omstandigheden en voorschriften'. De aanpak voor 
locaties buiten de VS zal 'verder worden onderzocht'. 
 
Topman van Google Sundar Pichai benadrukt in een verklaring dat de maatregel niet zal 
gelden in de landen waar het vaccin moeilijk te verkrijgen is. Er komen bij beide 
bedrijven uitzonderingen 'voor mensen die om medische redenen niet gevaccineerd kunnen 
worden gevaccineerd of voor specifieke bevolkingsgroepen.'  
 
De datum waarop de personeelsleden weer geregeld op het werk moeten verschijnen, is door 
Google uitgesteld van 1 september naar 18 oktober. Die verschuiving is veroorzaakt door de 
opmars van de zeer besmettelijke Deltavariant van het coronavirus, aldus Pichai. Bron: AD, 
28 juli 2021. 
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Coronavaccins vijf keer goedkoper zonder patenten farmaceutische 
bedrijven 

De wereldwijde kosten van de vaccinatie tegen het coronavirus zouden minstens vijf keer lager 
kunnen liggen als de farmaceutische bedrijven geen monopolie op hun vaccins zouden 
hebben. Dat heeft Oxfam gemeld in een persbericht op basis van een analyse van de People's 
Vaccine Alliance, waarvan de ngo lid is. 

Volgens de berekeningen van de alliantie, die campagne voert voor de opheffing van de 
patenten op vaccins, zouden de kosten voor de vervaardiging van een dosis vaccin tegen covid-
19 voor de bedrijven Pfizer/BioNTech en Moderna slechts 1,02 euro bedragen. 

Maar dat bedrag ligt ver onder de verkoopprijs, zegt Oxfam België. De twee farmaceutische 
bedrijven, die tot nu toe meer dan 90 procent van hun vaccins aan welvarende landen hebben 
verkocht, zouden tot 24 keer de potentiële productiekosten in rekening hebben gebracht. 
Daarbij profiteerden ze van het feit dat welvarende landen bereid waren om vrijwillig 
buitensporige prijzen te betalen om als eerste te worden bevoorraad. 

In landen met lage en middeninkomens zou Covax, het VN-programma om mensen te helpen 
om toegang te krijgen tot vaccins, gemiddeld vijf keer meer geld hebben betaald dan nodig. 
Dat is een reëel probleem, aldus Oxfam België, in gebieden waar het aantal besmettingen 
en sterfgevallen snel toeneemt. 

De People's Vaccine Alliance doet daarom een beroep op alle regeringen om aan te dringen op 
de overdracht van vaccintechnologie zodat alle gekwalificeerde producenten wereldwijd, met 
name die in landen met een laag of gemiddeld inkomen, de vaccins kunnen produceren. 
Die opheffing van de patenten, die volgens Oxfam wordt gesteund door meer dan 100 landen, 
waaronder de Verenigde Staten en Frankrijk, maar herhaaldelijk is geblokkeerd door 
Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie, zou open concurrentie tot stand 
brengen, die essentieel is om een einde te maken aan de escalerende prijzen en 
vaccintekorten. Bron: AD, 29 juli 2021. 
 

Vaccins van Pfizerm Moderna en AstraZeneca bescmermen al na 1 prik 
tegen ernstige ziekte 
 
De coronavaccins van Pfizer/BionTech, Moderna en AstraZeneca beschermen de meeste 
mensen al na één prik tegen ernstige ziekte door het coronavirus. Dat geldt ook voor 
de Deltavariant, blijkt uit Canadees onderzoek. 
 
Het vaccin van Moderna kwam volgens een voorpublicatie van de studie als beste naar voren. 
Waar het gaat om het voorkomen van ziekenhuisopname of overlijden door de Deltavariant, 
die in Nederland het meest voorkomt, is één dosis van dit vaccin volgens de berekeningen van 
de wetenschappers gemiddeld 96 procent effectief. Daar zit wel een onzekerheid in.  
 
In totaal analyseerden de onderzoekers gegevens van ruim 400.000 Canadezen die zich op het 
virus lieten testen tussen december 2020 en eind mei van dit jaar. Van die mensen raakten 
er bijna 41.000 besmet met een 'zorgwekkende' coronavariant. De Deltavariant, die pas later 
echt in opmars kwam, werd bij iets minder dan duizend mensen aangetroffen. Dat relatief 
lage aantal is wel een kanttekening bij de resultaten. 

 
Het vaccin van Moderna is na één prik ook het beste in het puur voorkomen van een 
besmetting met de Deltavariant. De onderzoekers komen uit op een effectiviteit van 
gemiddeld 72 procent (tussen de 57 en 82 procent). Dat is wel beduidend lager dan bij de 
Alphavariant, waar de bescherming ongeveer 83 procent bedroeg. Bron: AD, 29 juli 2021. 
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Risico op trombose neemt niet toe na tweede prik met AstraZeneca 
vaccin 
 
Het risico op trombose neemt niet toe na een tweede prik met het vaccin van AstraZeneca. 
Dat blijkt uit een onderzoek waarover het toonaangevende medische tijdschrift The 
Lancet bericht. 
 
Het onderzoek, gefinancierd door AstraZeneca, kanhet vertrouwen in het vaccin een boost 
geven. Bij de studie is gekeken naar in totaal 49,23 miljoen mensen die het vaccin tot eind 
april in de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte en het Verenigd Koninkrijk 
hadden gekregen. 
 
Voor elke miljoen mensen die een eerste prik kregen, waren er 8,1 meldingen 
van trombose met trombocytopeniesyndroom (ofwel bloedstolsels met lage bloedplaatjes).  Na 
een tweede prik kwam dat cijfer uit op 2,3 gevallen van TTS per miljoen gevaccineerde 
mensen. Bron: AD, 29 juli 2021. 

Ziekteverzuim in zorgsector is gestegen 

Het ziekteverzuim in de Nederlandse zorgsector is in het tweede kwartaal van dit jaar gestegen 
naar 6,97 procent, meldt kennisnetwerk Vernet. In dezelfde periode vorig jaar was dat 6,66 
procent. 

Het hoge verzuimpercentage komt volgens de organisatie doordat werknemers zich steeds 
langer ziek melden. ‘Wie zich in de zorg ziek meldt, blijft nu gemiddeld langer dan één maand 
thuis’, aldus Vernet. Het is niet zo dat zorgmedewerkers zich vaker ziek melden. In het tweede 
kwartaal heeft 22 procent van de medewerkers zich ziek gemeld, wat gebruikelijk is voor deze 
periode. 

In de sectoren ziekenhuizen, gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg is het 
verzuimpercentage gestegen ten opzichte van een jaar geleden. In de verzorging, verpleging, 
thuiszorg bleef het nagenoeg gelijk. 

Het ziekteverzuim in de zorg stijgt volgens Vernet al jaren. ‘Corona deed er in 2020 nog een 
extra schepje bovenop en de stijgende lijn die is ingezet in 2014, wordt stevig doorgezet.’ Bron: 
AD, 29 juli 2021. 

Medewerkers GGD krijgen dreigbrieven thuis van platforms die 
vaccinatie gelijkstellen aan genocide 

Medewerkers die thuis dreigbrieven ontvangen of foto’s van zichzelf tegenkomen op online 
platforms waar vaccinatie wordt gelijkgesteld met genocide. Bij de GGD Noord- en Oost-
Gelderland hebben ze genoeg van deze praktijken. Op priklocaties mag niemand meer filmen 
of fotograferen. 

‘Tot onze verbijstering komt het voor dat medewerkers op de vaccinatielocaties en aan de 
telefoon worden geïntimideerd en bedreigd’, laat de GGD Noord- en Oost-Gelderland weten in 
een alarmerend bericht op de website. Het is zelfs voorgekomen dat medewerkers dreigbrieven 
hebben ontvangen op hun woonadres. ‘Dit heeft grote impact’, laat de GGD weten. Ook zijn 
foto’s van medewerkers op online platforms als Telegram verspreid. 

Daarom heeft deze GGD besloten om het maken van foto’s of filmbeelden vanaf de priklocaties 
in de regio per direct te verbieden. Eerder dit jaar waren er nog speciale selfiehoekjes 
ingericht waar zojuist gevaccineerde inwoners zichzelf en hun geprikte arm konden 
vastleggen. Die maatregel vloeide voort uit de hinder die medewerkers ondervonden 
van fotograferende mensen tijdens of net na hun vaccinatie. 
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Bij het maken van een foto is het niet altijd duidelijk of het gaat om een selfie of dat 
medewerkers bewust op de foto gezet worden. Dat zorgt volgens de GGD voor een gevoel van 
onrust en onveiligheid. ‘Elke vorm van intimidatie of bedreiging nemen wij serieus en samen 
met de betrokken medewerker(s) doen wij daarvan aangifte bij de politie. Die neemt dit zeer 
serieus’, aldus de GGD. Bron: AD, 29 juli 2021.  
 

GGD klaar met intimidatie en stelt fotoverbod in op priklocaties: ‘Dit 
heeft grote impact’ 
 
Medewerkers die thuis dreigbrieven ontvangen of foto’s van zichzelf tegenkomen op online 
platforms waar vaccinatie wordt gelijkgesteld met genocide. Bij de GGD Noord- en Oost-
Gelderland hebben ze genoeg van deze praktijken. Op priklocaties mag niemand meer filmen 
of fotograferen.  
 
‘Tot onze verbijstering komt het voor dat medewerkers op de vaccinatielocaties en aan de 
telefoon worden geïntimideerd en bedreigd’, laat de GGD Nood- en Oost-Gelderland weten in 
een alarmerend bericht op de website. Het is zelfs voorgekomen dat medewerkers dreigbrieven 
hebben ontvangen op hun woonadres. ‘Dit heeft grote impact’, laat de GGD weten. Ook zijn 
foto’s van medewerkers op online platforms als Telegram verspreid.  Bron: De Stentor, 29 juli 
2021.  

 
Opname coronapatënten in ziekenhuizen opnieuw toegenomen 
 
De coronadrukte in de ziekenhuizen is opnieuw toegenomen, maar het aantal 
nieuwe opnames van coronapatiënten was het afgelopen etmaal iets lager dan in de dagen 
daarvoor. In totaal behandelen Nederlandse ziekenhuizen nu 648 mensen met Covid-19. Dat 
zijn er 19 meer dan woensdag. 

Het aantal nieuwe opnames op verpleegafdelingen piekte dinsdag nog op 100, het hoogste 
aantal sinds eind mei. Woensdag meldde het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten 
Spreiding (LCPS) 95 nieuwe opnames, donderdag waren er op verpleegafdelingen 81 
covidpatiënten bij gekomen. Intensive cares zagen het afgelopen etmaal 24 nieuwe patiënten 
binnenkomen, net zoveel als een dag eerder. 

Op de verpleegafdelingen liggen nu 471 coronapatiënten, 6 meer dan een dag eerder. Het 
totale aantal patiënten op de ic's steeg met 13 naar 177. 

Het is de zestiende achtereenvolgende dag dat de bezetting in de ziekenhuizen is toegenomen. 
Half juli lagen nog maar iets meer dan 200 coronapatiënten in het ziekenhuis. Na de 
explosieve toename van het aantal besmettingen van begin deze maand kregen ook de 
ziekenhuizen het weer drukker. 

Premier Mark Rutte sprak eerder de verwachting uit dat de toename in de ziekenhuizen 
volgende week zal stoppen. Dat komt doordat het aantal geconstateerde coronabesmettingen 
sinds vorige week weer scherp daalt. Bron: AD, 29 juli 2021. 

In Japan is aantal nieuwe besmettingen op een dag meer dan 10.000 
vastgesteld 

Voor het eerst is in Japan het aantal nieuwe coronabesmettingen op één dag door de grens 
van 10.000 gegaan. Een groot deel van de gevallen is in de hoofdstad Tokio. De Olympische 
Spelen zijn daar nog geen week bezig maar de autoriteiten registreren dagelijks 
een recordaantal nieuwe coronabesmettingen. Vandaag zijn het er 3865. Nooit eerder was er 
sprake van zo’n snelle virusverspreiding in de hoofdstad. Dat zei de Japanse kabinetschef 
vandaag naar aanleiding van de slechte cijfers. 
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In de Japanse hoofdstad Tokio nemen tienduizenden atleten momenteel deel aan de 
Olympische Spelen, terwijl gisteren voor de tweede dag op rij een recordaantal aan 
coronabesmettingen (3.177) genoteerd werd. Dinsdag waren dat er nog 2.848. De 
organisatoren van de Spelen stelden woensdag zelf 16 nieuwe besmettingen vast (onder hen 
geen atleten), waarmee het totaal sinds 1 juli op 169 komt. 

Het olympische gebeuren zou evenwel niet de oorzaak van de stijging zijn, althans volgens de 
Japanse professor Koichi Nakano. Het zou eerder een probleem van timing zijn, aangezien de 
Spelen plaatsvinden terwijl de bevolking steeds meer gefrustreerd geraakt over de manier 
waarop de regering met de situatie omgaat. Zo is er sinds 12 juli - voordat de Olympische 
Spelen van start gingen - een nieuwe noodtoestand van kracht. Bars en restaurants 
mogen geen alcohol meer schenken en inwoners van de hoofdstad moeten zoveel mogelijk 
thuis blijven. 

Experts vrezen vooral dat de stijging van het aantal besmettingen onder meer gedreven wordt 
door de besmettelijkere Deltavariant. Bron: AD, 29 juli 2021.  
 

Ondanks lockdown in New South Wales toch weer recordaantal nieuwe 
coronabesmettingen 
 
De bevolkingsrijkste deelstaat van Australië heeft na een wekenlange lockdown in en rond 
Sydney toch weer een recordaantal nieuwe coronabesmettingen gemeld. De Australische 
omroep ABC bericht dat de lockdownmaatregelen in delen van New South Wales nu verder 
worden aangescherpt. 
 
In de deelstaat, waar zich de miljoenenstad Sydney bevindt, is bij nog eens 239 
mensen vastgesteld dat ze het virus lokaal hebben opgelopen. Het gaat om de grootste 
stijging sinds het begin van de pandemie. Sydney en omliggende gebieden zitten inmiddels 
al meer dan een maand in lockdown. Het lukt de autoriteiten maar niet om een uitbraak van 
de besmettelijke Deltavariant onder controle te krijgen. 
 
De deelstaat had de lockdown al verlengd tot eind augustus en komt nu met extra 
maatregelen. Die gaan gelden in acht zwaar getroffen gebieden. Mensen hadden al een geldige 
reden nodig om hun huis te verlaten en krijgen nu ook opdracht altijd een mondkapje te 
dragen als ze de deur uitgaan. Ook moeten ze in principe binnen vijf kilometer van hun woning 
blijven. Bron: AD, 29 juli 2021.  
 

Zeker 130 bezoekers van technofestival Verknipt testen positief en zijn 
besmet door de controle gekomen 
 
Zeker 130 van de 1100 bezoekers die begin juli na het technofestival Verknipt positief testten 
op het coronavirus, zijn besmet en wel door de controle gekomen. Dit concludeert de GGD 
regio Utrecht, de enige GGD die nog volledig bron- en contactonderzoek doet, schrijft de 
Volkskrant. 
 
Van de ruim 20.000 bezoekers van dit tweedaagse technofestival in Utrecht testten er 
naderhand 1100 positief. Aan de hand van de Utrechtse data concludeert arts 
infectieziektebestrijding Putri Hintaran van de GGD regio Utrecht dat deze uitzonderlijk grote 
virusuitbraak niet is veroorzaakt door een enkele 'superspreader'. Zo'n 34 procent, oftewel 
een derde van de door de Utrechtse GGD onderzochte besmette bezoekers, was volgens haar 
hoogstwaarschijnlijk al besmet bij aankomst op het festivalterrein. 
 
De casus toont hoe kwetsbaar het werken met toegangstesten is, zelfs met strikt toezicht. 
Voor grootschalige fraude met testtoegangsbewijzen vond de GGD geen aanwijzingen. 
Waarschijnlijker is, dat door de lange geldigheid van een negatieve sneltest, destijds 40 uur, 
veel festivalgangers niet wisten dat ze het virus met zich meedroegen. Bron: AD, 29 juli 2021. 
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Twee coronapatiënten gelinkt aan Olympische Spelen opgenomen in 
ziekenhuis 
 
Twee coronapatiënten die zijn gelinkt aan de Olympische Spelen in Tokio zijn opgenomen in 
een Japans ziekenhuis. Een woordvoerder meldt dat het om buitenlanders gaat van wie de 
toestand op dit moment niet ernstig is. 
 
De organisatoren in Tokio melden verder dat er vandaag 24 nieuwe coronabesmettingen zijn 
geconstateerd die kunnen worden gelinkt aan de Spelen. Daarbij gaat het ook om drie atleten, 
maar het is niet duidelijk uit welke landen zij komen. Het totale aantal coronabesmettingen in 
verband met de Spelen is opgelopen tot 193. Bron: AD, 29 juli 2021.  
 

Artsen slaan alarm: twee prikken en toch durven ouderen niet terug naar 
oude leven 
 
Klinisch geriaters zien meer ouderen in de knel komen door eenzaamheid of lichamelijke 
problemen. Niet alle senioren durven hun dagelijkse activiteiten op te pakken, ook al zijn ze 
volledig gevaccineerd. ‘Isolatie wordt nu een groter gevaar dan het coronavirus.’ 
 
Eenzaamheid, ondervoeding, uitdroging, meer breuken door valpartijen. Klinisch geriaters, 
specialisten voor kwetsbare ouderen, zien meer patiënten die in de problemen komen omdat 
ze nog steeds de deur niet uit durven. Ze zijn volledig gevaccineerd, maar houden de angst 
om besmet te raken. Dat was ook al zo toen het aantal coronabesmettingen enkele weken 
geleden nog laag was. 
 
De specialisten begrijpen die angst, maar ze maken zich zorgen over de neveneffecten van het 
geïsoleerde bestaan van de ouderen. ‘We zien mensen met beginnende dementie die heel hard 
achteruit zijn gegaan en naar een verpleeghuis moeten. Ouderen die minder bewegen, een 
slechtere balans hebben, vallen en iets breken’, beschrijft Arend Arends, voorzitter van de 
Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG). 
 
Volgens de specialisten slaat de balans door naar de verkeerde kant. ‘Isolatie wordt nu een 
groter gevaar dan het coronavirus’, verklaart Arends. En dus luidt de boodschap: pak de 
dagelijkse activiteiten van vóór corona voorzichtig weer op. ‘Ik snap dat ouderen niet naar 
grootschalige evenementen gaan, maar het is verantwoord om meer te doen.’ Bron: De Stentor, 
29 juli 2021.   
 

Kabinet gaat bekijken hoe systeem van toegangstesten verbeterd kan 
worden 
 
Het kabinet gaat de komende weken 'breed' kijken 'hoe het systeem van toegangstesten kan 
worden verbeterd'. Dat laat het ministerie van Volksgezondheid weten na berichtgeving van 
de Volkskrant over een gat in het systeem van de CoronaCheck-app. Door dat gat houden 
gevaccineerden een groen vinkje, ook als ze later positief getest zijn op corona. 
 
Het ministerie is op de hoogte van het probleem. ‘Aan een vaccinatiebewijs is momenteel geen 
geldigheidsduur gekoppeld in de app’, aldus een woordvoerder. ‘Vaccinatie beperkt zowel het 
risico op een besmetting als overdracht van het virus, maar sluit dat niet helemaal uit.’ 
 
Het Outbreak Management Team (OMT) wees ook al op het gat in een advies dat vorige week 
naar buiten kwam. Doordat besmette mensen met de app alsnog toegang krijgen tot 
evenementen waar bijvoorbeeld geen 1,5 meter afstand wordt gehouden, kunnen zij ondanks 
hun vaccinatie het virus verspreiden. In sommige gevallen zou het goed zijn om van álle 
bezoekers een negatieve test te vragen, aldus het OMT. 
 
Evenementen zonder zitplaatsen, waarbij dus niet altijd afstand gehouden kan worden, zijn 
vooralsnog tot en met 13 augustus verboden. Op die dag wil het kabinet meer duidelijkheid 
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geven over de coronamaatregelen, en het gebruik van de CoronaCheck-app. Naar verwachting 
wordt een eventueel besluit over het systeem dan ook op die dag genomen, aldus het 
ministerie. Bron: AD, 29 juli 2021. 

Oproep aan online platforms op om zich te scharen achter Europese 
gedragscode ter bestrijding van nepnieuws 

Vijf grote internetbedrijven en de Europese Commissie roepen onlineplatforms op zich te 
scharen achter de Europese gedragscode ter bestrijding van nepnieuws over het 
coronavirus. Facebook, Twitter, TikTok, Microsoft en Google ondernemen op basis van de 
code al gericht actie tegen coronanepnieuws. Maar meer bedrijven 'moeten hun 
verantwoordelijkheid nemen om twijfel over en verzet tegen vaccinatie, aangewakkerd door 
desinformatie, te verslaan’ , aldus EU-commissaris Thierry Breton. 

De vijf grote internetbedrijven hebben in Brussel gerapporteerd over de stappen die ze tot nu 
toe hebben genomen tegen desinformatie over Covid-19 die via hun diensten over internet 
wordt verspreid. Ze werken daarvoor onder meer samen met gezondheidsautoriteiten. De 
commissie werkt ook aan verdere versterking van de vrijwillige gedragscode maar wil het 
aantal deelnemers uitbreiden. 

Ze denkt daarbij aan onder meer kleinere sociale media en regionale zoekmachines, de 
onlinereclamesector en onlinebetaaldiensten (zoals iDEAL of creditcardfirma's). Bron: AD, 29 
juli 2021.  

Vaccinatie verplichten mag niet in Nederland 

Het verplichten van personeel om gevaccineerd te zijn voor de terugkeer naar de werkvloer, 
zoals techbedrijf Google woensdag aankondigde, mag niet in Nederland. Volgens vakbonden 
en werkgeversorganisaties stelt artikel 11 van de grondwet dat iedereen zelf mag bepalen wat 
er met het eigen lichaam gebeurt. Zo mogen werkgevers hun werknemers niet verplichten tot 
vaccinatie en ook niet dwingen tot testen op het coronavirus. 

Google maakte woensdag bekend van alle werknemers te gaan eisen dat ze gevaccineerd zijn 
tegen het coronavirus als ze weer terug willen naar kantoor. De maatregel geldt in eerste 
instantie voor de Verenigde Staten en gaat de komende weken al in bij de Amerikaanse 
vestigingen. Later zouden andere landen moeten volgen, mits er genoeg vaccinaties 
beschikbaar zijn en de wetgeving het daar toestaat. 

Vakbonden FNV en CNV en werkgeverskoepel VNO-NCW stellen dat Google in Nederland 
onder het Nederlandse recht valt en dus de bestaande wetgeving van toepassing is. ‘De 
regering zou een spoedwet hiervoor kunnen aannemen, maar premier Mark Rutte en minister 
Hugo de Jonge hebben al gezegd dat ze vaccinaties niet verplichten’, zegt een woordvoerster 
van FNV.  

Google Nederland laat weten dat het nog te vroeg is om te zeggen wat voor gevolgen het nieuwe 
beleid heeft voor medewerkers van het bedrijf hier. In totaal telt Google Nederland 
ongeveer 900 werknemers. In het hoofdkantoor in Amsterdam werken ongeveer 400 mensen, 
bij de datacentra circa 475. Bron: AD, 29 juli 2021. 

Nederland kleurt weer rood op de nieuwe kaart van coronabesmettingen 

Nederland kleurt wederom rood op de nieuwe kaart van coronabesmettingen in 
Europa. Limburg is als enige provincie van kleur veranderd, van rood naar donkerrood. 

Sinds anderhalve week is het aantal gevallen van Covid-19 in Nederland aan het dalen, maar 
het Europese gezondheidsinstituut ECDC baseert de coronakaart op het 
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aantal besmettingen en percentage positieve tests in de afgelopen twee weken. De recent piek 
in het aantal positieve tests is daarom meegenomen in de huidige berekening. Volgende week 
telt deze golf niet meer mee en veranderen delen van Nederland mogelijk weer van kleur. 

Landen gebruiken de kaart bij het vaststellen van hun coronabeleid. Welke maatregelen er al 
dan niet genomen worden, kan per land verschillen. Duitsland voerde vorige week nog 
strengere regels in voor Nederlandse toeristen. Bron: AD, 29 juli 2021.   

Disco Enschede treft geen blaam bij mega-uitbraak: ‘Eén persoon zorgde 
voor alle besmettingen’ 

Discotheek Aspen Valley treft geen blaam bij de mega corona-uitbraak in de 
uitgaansgelegenheid, eind juni. Dat concluderen GGD Twente en gemeente Enschede na 
onderzoek. Eén besmet persoon - die met geldig bewijs binnen was - zorgde waarschijnlijk 
voor de uitbraak. ‘De toegangscontrole heeft niet gefaald.' 

GGD Twente en de gemeente deden de afgelopen weken onderzoek naar de geruchtmakende 
clusterbesmetting. Liefst 180 van de ruim 600 bezoekers liepen tijdens één stapavond het 
coronavirus op. Mede naar aanleiding van het incident in Enschede besloot het kabinet de 
disco’s weer te sluiten.  

De gemeente concludeert nu dat Aspen Valley weer veilig open zou kunnen, mocht het 
landelijk verbod op de nachthoreca worden opgeheven. De discotheek aan de Oude Markt 
heeft tijdens de bewuste uitgaansavond extra personeel ingezet en ‘een zorgvuldige procedure’ 
gevolgd bij de toegangspoorten, blijkt uit onderzoek. ‘Er is niet vastgesteld dat de 
toegangscontrole bij Aspen Valley heeft gefaald.’ 

De grote vraag na afloop van de mega-uitbraak was: hoeveel feestgangers waren er nou 
uiteindelijk binnen de muren die besmet waren met corona? Het blijkt volgens de GGD na 
onderzoek om één persoon te gaan. Die heeft de rest van de bezoekers aangestoken, zegt de 
gezondheidsdienst. 

‘Dit heeft kunnen ontstaan door een samenloop van omstandigheden. Belangrijke factoren die 
hebben bijgedragen zijn de oprukkende meer besmettelijke Deltavariant, het gedrag van 
mensen in de horeca zoals luidkeels meezingen en hard praten, schreeuwen om boven muziek 
uit te komen en onvoldoende ventilatie van de binnenruimte’, is te lezen in het persbericht.  

 
 

Eigenaar Oubaha van Aspen Valley © DTCT Beeldbewerking  
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Bovendien was de besmettelijke persoon in het bezit van een geldig testbewijs, waarmee hij 
de discotheek binnenkwam. Dat betekent dus dat degene die negatief getest was, maar toch 
het virus bij zich bleek te dragen. Er kon in die periode nog tot 40 uur voor aanvang van het 
evenement worden getest, inmiddels is dat teruggebracht tot 24 uur.  

Aspen Valley zit sinds de corona-cluster op slot. Eigenaar Khalid Oubaha zei eerder al zich 
'aan de protocollen te hebben gehouden’. Wel zei de kroeg-eigenaar dat het wel erg warm was 
in de disco: ‘Mogelijk werkte de nieuwe ventilatie niet goed’, zei hij.  Bron: AD, 29 juli 2021. 

Huisartsenposten overspoeld met klachten die geen spoed eisen, ook 
agressie neemt toe 

De huisartsenposten in West-Brabant worden momenteel overspoeld met telefoontjes van 
patiënten met klachten die geen spoed eisen. Werkroosters zijn bijna niet rond te krijgen. 
Bovendien krijgt personeel van de posten in toenemende mate te maken met agressie van 
mensen die hun zin niet krijgen.  

De nood is zo hoog opgelopen dat de kwestie donderdag aan de orde komt op een bijeenkomst 
vandaag van het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ). Bron: BN De Stem, 29 juli 2021. 

Jongeren gooien brandende jerrycan benzine in zwembad in Ermelo: 
‘Foute keus!’ 

Een tuinfeestje aan de Groene Allee in Ermelo is vannacht bijna uit de hand gelopen, meldt 
een wijkagent uit die plaats. Jongeren speelden daar volgens hem onder invloed van drank en 
drugs met vuur. 

‘Het vuurtje leek een goed idee tot iemand er een jerrycan benzine op gooide’, schrijft de 
wijkagent op Facebook. ‘Deze vatte vlam en werd in het zwembad gegooid. Tweede foute keus! 
De brandende benzine vloog alle kanten op.’ 

Volgens de agent kon de brandweer erger voorkomen en kwam iedereen met de schrik vrij. ‘Er 
was er slechts sprake van materiële schade en niemand raakte gewond. Brandweer heeft het 
vuur uitgemaakt.’ 

Tenslotte waarschuwde hij de jongeren: ‘Denk na voordat je zulke domme keuzes maakt onder 
invloed van drank en of drugs. Want dat was aan de orde!’ Bron: De Stentor, 29 juli 2021. 

Netbeheerders waarschuwen: ‘Iedereen gaat last krijgen van krapte op 
stroomnet’ 

De samenleving gaat in toenemende mate last krijgen van de schaarste op het stroomnet. Die 
waarschuwing geven netbeheerders af bij het bekendmaken van de halfjaarcijfers. 
Ondernemers en consumenten moeten langer op een aansluiting wachten dan gewenst. 

Alliander heeft het afgelopen halfjaar 60 miljoen meer geïnvesteerd in de uitbreiding van het 
netwerk dan in het eerste halfjaar van 2020. In totaal stak Alliander (onder meer actief in 
Gelderland en Flevoland) 465 miljoen euro in verzwaring van het stroomnet. Enexis 
(Overijssel) stak in 2021 tot dusver 240 miljoen in het net. Bron: De Stentor, 29 juli 2021. 

In Israël krijgen 65 plussers een derde vaccinatie 

Israël gaat inwoners van boven de 60 jaar vanaf zondag een derde 'booster shot' van het 
Pfizer/BioNTech-vaccin aanbieden. Dat meldden de Israëlische publieke radiozender Kan en 
Kanaal 13 TV vandaag. De extra prik is bedoeld als extra middel in de strijd tegen de 
Deltavariant van het virus. Israël is daarmee voor zover bekend het eerste land dat ouderen 
zo'n derde prik geeft. 

Mensen krijgen normaliter twee prikken met het coronavaccin. Commissieleden konden het 
naar verluidt niet eens worden over de leeftijd waarop mensen in aanmerking komen voor de 
extra dosis: 60, 65 of 70. Daarom kreeg een topbestuurder van het ministerie van 
Volksgezondheid daar het laatste woord over. 



75 

 

Die bestuurder kondigde volgens nieuwssite The Times of Israël aan dat het gaat om 60-
plussers. Ook maakte hij bekend dat er minstens vijf maanden moet zitten tussen de tweede 
en derde prik. 

Israël gaat vanaf volgende maand ook kwetsbare kinderen in de leeftijdsgroep van 5 tot en 
met 11 jaar vaccineren tegen het coronavirus. Het gaat om kinderen die door hun 
gezondheidstoestand een risico lopen op ernstige complicaties na een besmetting met het 
virus. Ze krijgen een Pfizer/BioNTech-dosis van 0,1 milliliter, drie keer minder dan de 
standaardvaccinatie. 

Het land behoort wereldwijd tot de koplopers op vaccinatiegebied, maar heeft toch te maken 
met een snelle verspreiding van de Deltavariant. Er raken vooral veel ongevaccineerde 
jongeren besmet, maar het komt volgens de krant The Jerusalem Post ook steeds vaker voor 
dat ouderen die vijf tot zes maanden geleden zijn ingeënt toch weer positief testen. Bron: AD, 
29 juli 2021.   

 

 

Testen voor Toegang: capaciteit nu meer dan gehalveerd 

Testen voor Toegang heeft haar testcapaciteit sinds deze week noodgedwongen met 60 procent 
verminderd. Het is een direct gevolg van de kabinetsbeslissing om het festivalseizoen plat te 
leggen en nachtclubs opnieuw te sluiten.  

Toen het kabinet eind juni de coronaregels verspoelde moest Testen voor Toegang haar 
capaciteit in sneltreinvaart uitbreiden naar 250.000 sneltesten per dag. Desondanks stonden 
er de eerste twee uitgaansweekenden lange rijen wachtende feestgangers voor de testlocaties. 
Na twee weken steeg het aantal coronabesmettingen echter explosief  

Waar in het eerste weekend van juli nog 400.000 mensen een testafspraak maakten, waren 
er dat de hele vorige week nog maar 68.000. Vanwege contractuele verplichtingen met de 
testbedrijven kon de capaciteit niet eerder dan deze week worden verlaagd. ‘Inmiddels zitten 
we nog op veertig procent van de eerdere capaciteit’, zegt een woordvoerder van de Stichting 
Open Nederland, die Testen voor Toegang in opdracht van het kabinet uitvoert. ‘Dat geldt voor 
onbepaalde tijd.’  

Het aantal locaties waar sneltesten worden afgenomen, blijft gelijk. Er worden per locatie 
minder testers ingezet. Ook zijn de openingsuren van de locaties teruggebracht. Sneltesten 
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zijn nu vooral nog nodig om toegang te krijgen tot sportwedstrijden of concerten met 
zitplaatsen. Wie al twee weken volledig is gevaccineerd hoeft meestal ook geen test meer te 
kunnen overleggen voor toegang. 

Ook een openbare aanbesteding voor mobiele testcapaciteit, wordt mogelijk bijgesteld. Die 
tweehonderd mobiele afnameplekken zouden ingezet worden om bezoekers van grote, 
meerdaagse evenementen (zoals Lowlands) tussentijds te testen. Het kabinet besloot maandag 
die meerdaagse festivals echter tot september te verbieden. Bron: AD, 29 juli 2021. 

 

In het Amerikaanse Californië was een lotterij 'Vax to the win' met miljoenenprijzen. Hier de 
loting door de gouverneur in juni. © Reuters  
 

Huisarts: ‘Geldprijs als lokkertje voor coronaprik’ 
 
Huisarts Matthijs van der Poel roept op een loterij te houden als lokkertje voor de coronaprik. 
De vaccinatiegraad in Rotterdam blijft achter op Nederland, ook onder jongeren. In sommige 
wijken  heeft nog geen kwart van de jongeren een vaccinatie gehaald. ‘Als je 10.000 euro kan 
winnen, komen ze misschien sneller langs.’ 
 
Vele andere landen doen het al: Van auto’s en droomvakanties tot kippen en koeien, er zijn 
in de hele week vele lokkertjes in de vaccinatiecampagnes. Volgens de huisarts uit het 
Rotterdamse Delfshaven moeten ook hier snel lokkertjes komen voor een vaccin, om jongeren 
toch over te halen.  
 
‘Denk aan een loterij om seizoenkaarten Sparta of Feyenoord te winnen en 10.000 euro. Ik 
ben benieuwd hoe GGD anders jongeren sneller willen laten vaccineren, zonder dit soort trucs 
die in buitenland al maanden gangbaar zijn.’ 
 
In de Rotterdamse regio zijn de verschillen groot. Waar in wijken in Lansingerland ruim 60 
procent van de jongeren (15 tot en met 24 jaar) al een eerste prik kreeg, ligt dat in Rotterdamse 
wijken Schiemond, Feijenoord en de Afrikaanderwijk rond de 25 procent. De huisarts maakt 
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zich hier zorgen. Want wie zich niet heeft gevaccineerd kan zieker worden door corona. Bij 
ouderen kan een opname in het ziekenhuis volgen, jongeren hebben kans om langdurige 
klachten.  
 

 
 

De Rotterdamse huisarts Matthijs van der Poel  © Ilse Wolf  

Ook de GGD maakt zich zorgen. De zomerperiode wordt gebruikt om plannen te maken. De 
Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb stelt dat er nog ‘gekauwd’ moet worden op 
ideeën en of die lokaal of landelijk zijn. In de ogen van Van der Poel moet er echter sneller 
actie worden genomen. Andere landen kiezen voor regels als alleen uit eten met vaccin, of niet 
naar school voor wie na een besmetting in de klas niet is gevaccineerd. Bron: AD, 29 juli 2021. 

Belgen zijn van mening dat regels in Nederland minder goed worden 
nageleefd dan in België 

Bijna zeven van de tien Belgen die deze zomer al op reis gingen naar Nederland, vinden dat 
de coronaregels in ons land minder goed worden nageleefd dan in België. De meerderheid van 
14.000 Belgen die al in Europa op vakantie zijn geweest en meededen aan een enquête 
oordeelt dat de regels in Oostenrijk en Spanje heel goed worden nageleefd. Maar over de 
ervaringen in Nederland zijn de Belgische toeristen minder te spreken.  

Volgens 72 procent van de deelnemers aan de Grote Coronastudie van de Universiteit van 
Antwerpen zijn de richtlijnen om in de EU te kunnen reizen duidelijk. En 88 procent van hen 
vond volgens de onderzoekers de maatregelen op hun vakantiebestemming gemakkelijk 
aanvaardbaar en toepasbaar. 

De helft van de reizigers meent dat de coronaregels, zoals mondkapjes dragen op bepaalde 
drukke plekken en in het openbaar vervoer, op de vakantiebestemming in dezelfde mate als 
thuis werden gerespecteerd. Bron: AD, 29 juli 2021.  

Wie wil naar New York? Bredaas horecabedrijf looft prijzen uit voor nieuw 

personeel 

Het gebrek aan personeel is groot in de Nederlandse horeca. Door de corona-lockdowns 
zochten medewerkers massaal hun heil elders. Om personeel terug te winnen, looft Van Asch 
Horeca zelfs beloningen uit. Hoofdprijs: een trip naar New York.  

‘We hebben meer dan 25 vacatures. Daarbij gaat het om floormanagers, assistenten, 
medewerkers bediening, medewerkers keuken en marketing’, zegt Joey Engelen van Van Asch 
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Horeca, waar in Breda Suikerkist, Café Bruxelles, Café Peddels, De Fazant, Café Noir, De 
Corenmaet, Lawaaipapegaai en Café De Vrachtwagen onder vallen. Bron: BN De Stem, 29 juli 
2021. 

Update RIVM 

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldt vandaag 4506 nieuwe 
coronabesmettingen, ruim duizend meer dan een dag eerder. Het hogere aantal is echter (voor 
een deel) het gevolg van een ict-storing afgelopen woensdag. Die dag had het RIVM daardoor 
nog niet alle meldingen ontvangen van de GGD'en. 

Het is niet bekend of alle van de niet gemelde besmettingen van woensdag bij de cijfers zijn 
opgeteld. Vergeleken met vorige week donderdag is het aantal nieuwe positieve tests flink 
gedaald. Toen ging het nog om 6245 besmettingen. 

In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 32.100 positieve tests. Dat komt neer 
op gemiddeld 4586 nieuwe gevallen per dag. Dat gemiddelde daalt nu al elf dagen op rij. 

Net als woensdag had Amsterdam verreweg de meeste nieuwe besmettingen afgelopen etmaal, 
in totaal 349. In Rotterdam werden 268 positieve tests geteld en in Den Haag 168. In Utrecht 
en Eindhoven kregen respectievelijk 101 en 89 mensen een positieve testuitslag. 

Het aantal meldingen van sterfgevallen steeg afgelopen etmaal met drie. Bron: AD, 29 juli 
2021. 

Gisteren daalde het aantal nieuwe coronabesmettingen nog met een rap tempo naar 270 
nieuwe besmettingen in Oost-Nederland. Maar vandaag stijgt het aantal nieuwe besmettingen 
alweer sterk met 404 besmettingen. Veiligheidsregio’s IJsselland en Noord- en Oost-
Gelderland zorgen voor deze stijging omdat Flevoland qua nieuwe besmettingen juist sterk is 
gedaald. 

Op de kaart is het ook goed te zien. Waar Urk en de Noordoostpolder grijs kleuren, zijn diverse 
Overijsselse en Gelderse gemeenten gehuld in donkeroranje. In IJsseland blijft de zware 
veiligheidscategorie 4 ‘zeer ernstig’ voorlopig gehandhaafd.  

Deze stijging past overigens in de landelijke trend. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid 
en Milieu (RIVM) meldt vandaag 4506 nieuwe coronabesmettingen, ruim duizend meer dan 
een dag eerder. Het hogere aantal is echter (voor een deel) het gevolg van een ict-storing 
afgelopen woensdag. Die dag had het RIVM daardoor nog niet alle meldingen ontvangen van 
de GGD afdelingen. 

Ondanks deze cijfermatige nuance ervaart het zorgpersoneel wel de gevolgen van de oplopende 
nieuwe coronabesmettingen. Want de coronadrukte in de ziekenhuizen is opnieuw 
toegenomen. In totaal behandelen Nederlandse ziekenhuizen nu 648 mensen met Covid-19. 
Dat zijn er 19 meer dan woensdag. 

Het aantal nieuwe opnames op verpleegafdelingen piekte dinsdag nog op 100, het hoogste 
aantal sinds eind mei. Woensdag meldde het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten 
Spreiding (LCPS) 95 nieuwe opnames, donderdag waren er op verpleegafdelingen 81 
covidpatiënten bij gekomen. Intensive cares zagen het afgelopen etmaal 24 nieuwe patiënten 
binnenkomen, net zoveel als een dag eerder. 

Op de verpleegafdelingen liggen nu 471 coronapatiënten, 6 meer dan een dag eerder. Het 
totale aantal patiënten op de ic’s steeg met 13 naar 177. Het is de zestiende achtereenvolgende 
dag dat de bezetting in de ziekenhuizen is toegenomen. Half juli lagen nog maar iets meer dan 
200 coronapatiënten in het ziekenhuis.  Bron: De Stentor, 29 juli 2021. 
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Spaanse regio Catalonië verlengd avondklok   

Pech voor vakantievierende nachtbrakers in de Spaanse regio Catalonië. In de strijd tegen 
corona wordt in populaire badplaatsen als Salou en Sitges en in de hoofdstad Barcelona de 
avondklok verlengd, voor de tweede keer. 

Een rechtbank in Catalonië keurde het verzoek van de regionale regering goed om in 163 
gemeenten de spertijd tussen 01.00 en 06.00 uur opnieuw te verlengen, tot en met volgende 
week vrijdag. De maatregel, bedoeld om de jongste besmettingsgolf in te dammen, was medio 
juli opgelegd. 

Eerder had de regio al andere maatregelen getroffen, zoals het beperken van bijeenkomsten 
in het openbaar en privé tot tien personen. De toename van het aantal infecties heeft de 
Catalaanse ziekenhuizen onder druk gezet. In de regio is 45 procent van de bedden bezet door 
Covid-19-patiënten, vergeleken met 17 procent nationaal. 

Ook andere regio's, zoals Andalusië in het zuiden en de Balearen in de Middellandse Zee 
(Mallorca, Ibiza), beperkten onlangs het nachtleven om de stijging van het aantal infecties 
door de zeer besmettelijke Deltavariant van het virus tegen te gaan. Bron: AD, 29 juli 2021. 

Portugal schaft avondklok af 

Portugal schaft zondag de avondklok af en schrapt dan ook de beperkingen voor de 
openingstijden in de horeca en de detailhandel. Dat is volgens premier Antonio Costa mogelijk 
nu ongeveer de helft van de Portugese bevolking volledig is gevaccineerd. 

Daarnaast vervalt ook de oproep tot thuiswerken. De premier maakte de versoepelingen van 
de coronamaatregelen bekend op een persconferentie. ‘Maar we kunnen niet het feit negeren 
dat het coronavirus blijft circuleren’, benadrukt hij. ‘De pandemie is niet verdwenen.’ 

Costa zei ook dat in september de mondkapjesplicht op drukke buitenlocaties wordt 
opgeheven. Nog een maand later mogen nachtclubs en kroegen weer open, voor het eerst sinds 
maart vorig jaar. Bezoekers moeten wel in het bezit zijn van de EU-erkende coronapas of een 
negatieve testuitslag. 

De avondklok van 23.00 en 05.00 uur geldt momenteel alleen in regio's waar het risico op 
besmetting met het coronavirus groot is. Bron: AD, 29 juli 2021. 

Moderna vaccin gaat gebruikt worden voor tieners 

Ook het coronavaccin van Moderna kan worden gebruikt om jongeren vanaf 12 jaar te 
vaccineren, oordeelt de Gezondheidsraad. Tot nog toe kunnen jongeren in Nederland alleen 
het vaccin van Pfizer/BioNTech krijgen. Dat van Moderna kan daar als optie aan worden 
toegevoegd, als het kabinet het advies overneemt. 

De Europese Commissie keurde het gebruik van het Moderna-vaccin bij jongeren vorige week 
al goed, na een positieve beoordeling door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). 

De Gezondheidsraad volgt de conclusie dat het vaccin voldoende werkzaam en veilig is. Verder 
herhaalt de raad nog eens dat vaccinatie van jongeren 'aanvaardbaar, zinvol en verantwoord' 
is. ‘Het kan adolescenten directe en indirecte gezondheidswinst opleveren en tegelijk bijdragen 
aan het afremmen van de epidemie.’ Op 29 juni adviseerden de deskundigen al om ook 
gezonde jongeren tegen het virus te vaccineren. Het kabinet ging daar in mee. 
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Het belang van 'toegankelijke, begrijpelijke, op hun leeftijd afgestemde informatie' wordt in 
het advies benadrukt. Want jongeren moeten een goed geïnformeerde en vrijwillige keuze 
kunnen maken. Of ze zich laten vaccineren, is volgens de wet uiteindelijk hun eigen keuze. 

In het advies gaat de raad in op enkele bijwerkingen van het Moderna-vaccin. Zo kan in zeer 
zeldzame gevallen myocarditis (ontsteking van de hartspier) of pericarditis (ontsteking van het 
hartzakje) optreden na vaccinatie. Bron: AD, 29 juli 2021. 

Bloeddonors hebben 93 procent antistoffen in het bloed 

Van de Nederlandse bloeddonors heeft nu 93 procent antistoffen tegen het coronavirus in het 
bloed, meldt bloedbank Sanquin. Het overgrote deel van die antistoffen werd door vaccinatie 
verkregen. 

Antistoffen zitten ook in het bloed als iemand een coronabesmetting heeft doorgemaakt. 
Sanquin kan met testen vaststellen of de antistoffen tegen het virus voortkomen uit vaccinatie 
of uit besmetting 

De vaccinatiestrategie is duidelijk terug te zien in de stijging van de antistoffen bij steeds 
jongere donors. Van half april tot half juli steeg het aantal donors met antistoffen elke week, 
met gemiddeld vijf procent per week. Vanaf half juni ziet de bloedbank ook de donors onder 
de 30 jaar met antistoffen snel stijgen. 

Bij de donors boven de 30 jaar lijkt inmiddels een - mooi hoog - plafond te zijn bereikt, de 
toename van antistoffen gaat daar nog maar met kleine stapjes. De paar procent donors 
zonder corona-antistoffen betreft mensen die zich niet hebben laten vaccineren, en ook geen 
infectie hebben gehad. Bij een heel klein deel kunnen de antistoffen zijn weggezakt. 

Sanquin-viroloog Hans Zaaijer benadrukt het belang van een evenwichtige spreiding van die 
vaccinaties. ‘Een gemiddeld hoog percentage mensen met antistoffen betekent nog niet dat 
dat overal in Nederland even hoog is, en de bescherming tegen het virus overal voldoende is. 
Mensen zonder antistoffen lopen nog steeds risico.’ Bron: AD, 29 juli 2021. 

Ventilatienormen voor horeca worden weer ingevoerd 

Het kabinet kijkt hoe het de oude, strengere ventilatienormen voor de horeca weer kan 
invoeren. Met de aanpassing van de Drank- en horecawet is sinds 1 juli de ventilatienorm 
voor de horeca vijf keer lager geworden dan deze was. 

Deskundigen spraken vandaag in NRC hun verbazing uit over het besluit om de ventilatie-eis 
te versoepelen. Voorheen behelsde die eis dat de lucht in horecazaken eens per tien minuten 
moet worden ververst. Door de aanpassing van de Drank- en horecawet gelden sinds 1 juli de 
eisen uit het Bouwbesluit: daarin staat dat de lucht maar eens per uur hoeft te worden 
ververst. 

De Tweede Kamer hamerde begin juli in een debat al op het belang van ventilatie in de strijd 
tegen corona. Onder meer naar aanleiding daarvan vroeg het kabinet nieuw advies aan het 
Outbreak Management Team (OMT). Dat team van experts adviseert het kabinet nu om de 
ventilatie-eisen van vóór 1 juli 'te laten herleven'. ‘Herintroductie van deze eisen is evenwel 
logisch en het kabinet kijkt daar nu naar’, laat het ministerie weten. ‘Aangezien de eisen pas 
per 1 juli zijn vervallen kunnen we ervan uitgaan dat de horecabedrijven hier nu nog aan 
voldoen.’ 

Eén optie is het aanpassen van de ventilatie-eisen in het Bouwbesluit. Een andere 
mogelijkheid is de ventilatie-eisen voor de horeca opnemen in de coronawet, aldus het 
ministerie. Een van de redenen voor de oude, strenge ventilatie-eisen was het feit dat er 
vroeger werd gerookt in de horeca. Door het rookverbod in de horeca werden er vóór de 
coronacrisis vraagtekens gezet bij het belang van die strenge eisen. Bron: AD, 29 juli 2021. 
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Om coronabom op nieuw festival te voorkomen moet bezoeker niet ‘van 

feestje naar feestje hoppen’  

Zeker één op de drie positieve geteste bezoekers van Verknipt Festival in De Meern, blijkt al 
voor het festival te zijn besmet. Hoe is zo’n golf te voorkomen, wanneer festivals als Strand 
volgende maand weer doorgaan? Vijf vragen over corona en festivals.  

Hoe kan het dat ondanks Testen voor Toegang al zoveel besmettingen voor Verknipt 
plaatsvonden?   

Veel bezoekers blijken de dagen voorafgaand aan het festival (3 en 4 juli) al volop gefeest te 
hebben. Mensen deden tot 40 uur voor aanvang een test en bleken negatief. Maar daarna 
gingen ze naar een feestje of raakten ergens anders besmet. Nog eens testen vlak voor aanvang 
van het festival was niet meer nodig. Bovendien kregen ze pas na Verknipt klachten. Mensen 
met een vaccin van Janssen konden zelfs naar het festival zónder test, terwijl zij mogelijk al 
besmet waren. 

Vonden alleen besmettingen vooraf plaats?  

Nee, ook tijdens het festival raakten mensen besmet. Bijvoorbeeld in tenten of tijdens het 
pendelbusvervoer zonder mondkap. Een compleet beeld ontbreekt, omdat niet bij alle 
besmettingen bron- en contactonderzoek is verricht. Veel bezoekers kwamen van buiten de 
regio Utrecht, deze groep is niet onderzocht. Van de krap 400 onderzochte personen bleken 
130 mensen op voorhand besmet. Van de overige 700 besmette bezoekers is dat niet bekend. 

Hoe is herhaling te voorkomen, als festivals ondanks corona weer plaatsvinden? 

Volgens de GGD regio Utrecht is het zeer raadzaam om ook gevaccineerde bezoekers te testen. 
Bovendien moet dichter op de entree getest worden. Maximaal 24 uur volgens OMT-advies, 
maar liever nog maximaal 12 uur voor aanvang. En vooral moet voorkomen worden dat 
mensen ‘van feestje naar feestje hoppen’.  

Dan blijven besmettingen uit? 
Nee, ook dit zorgt nog niet voor 100 procent zekerheid. ‘Volledig uitsluiten van besmettingen 
kan niet’, stelt arts infectieziekten bestrijding Putri Hintaran van de GGD. 

Wanneer valt het besluit of een festival als Strand in Utrecht eind augustus doorgaat?  

Het kabinet geeft hier maandag uitsluitsel over. Meerdaagse festivals (met overnachting) zijn 
al afgelast. Eendaagse festivals (zonder overnachting) en evenementen mogen na 13 augustus 
wellicht weer. Bron: AD, 29 juli 2021.  

Uitspraak dat GGD niets afwist van Verknipt is onjuist, zegt directeur: 

‘We wisten wél van het festival af’ 

Directeur Jaap Donker (GGD regio Utrecht) zegt dat zijn organisatie wel degelijk vooraf wist 
van de komst van Verknipt Festival naar Utrecht en ook advies gaf over de 
vergunningsaanvraag. Na dit veelbesproken festival bleken ruim 1000 bezoekers besmet te 
zijn met corona.  

Eerder vandaag stelde een woordvoerder van de GGD nog meermaals dat de 
gezondheidsorganisatie niet op voorhand op de hoogte was van het festival en niet in staat 
was geweest om advies uit te brengen over de gezondheid van bezoekers. Donker zegt 
daarover: ‘We hebben intern niet goed gecommuniceerd.; Bron: AD, 16 juli 2021.  
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Bijna 1000 bezoekers festival Verknipt besmet, teller loopt op: 'Meer 

besmettingen niet uit te sluiten’ 

Bijna duizend bezoekers van het tweedaagse muziekfestival Verknipt in Utrecht zijn besmet 
geraakt met het coronavirus. Het evenement in de open lucht trok 20.000 mensen. 

Op de eerste dag, zaterdag 3 juli, waren of raakten volgens cijfers van de GGD regio Utrecht 
minimaal 448 festivalgangers besmet. Voor de tweede dag staat de teller nu op 516 gevallen. 

Het festival Verknipt werd gehouden bij plas Strijkviertel in De Meern. Bezoekers moesten via 
de CoronaCheck-app aantonen dat ze negatief waren getest, gevaccineerd of hersteld van een 
eerdere coronabesmetting. Bij de ingang vond ook een ID-check plaats. Verknipt was het 
eerste festival van het seizoen in Utrecht.  

Organisator Reza Fathi van Verknipt noemt de de besmetting ‘natuurlijk verschrikkelijk’. Naar 
de oorzaak kan hij slechts gissen. ‘We hebben alles gedaan volgens de regels, en nog meer 
dan dat. Ik heb de GGD gevraagd wat de oorzaak kan zijn, maar zij konden mij geen uitsluitsel 
geven.’  

Fathi sluit niet uit dat de bezoekers in de periode tussen een negatieve testuitslag en het 
bezoek aan het festival besmet zijn geraakt. Tussen een test en het festivalbezoek mocht 
maximaal 40 uur zitten. De bezoekers van Verknipt zijn rond het afgelopen weekeinde 
geïnformeerd door de organisatie. ‘Wie klachten heeft, hebben we geadviseerd zich te laten 
testen.’ 

Woordvoerder Lydia van der Meer van de GGD regio Utrecht stelt dat veel van de bezoekers 
van Verknipt die besmet zijn, het virus al bij zich droegen voordat ze op het festivalterrein 
waren. Ook zij wijst naar de ruimte die Testen voor Toegang biedt tussen een test en het 
daadwerkelijk naar een evenement gaan.  

Volgens Van der Meer is niet exact te achterhalen hoe het coronavirus zich heeft verspreid 
tijdens het festival omdat de bezoekers uit alle delen van het land kwamen. ‘Ongeveer 
zeshonderd besmettingen betreft mensen van buiten de regio Utrecht.’ Ze sluit niet uit dat het 
aantal besmettingen rond Verknipt de komende dagen nog verder oploopt. ‘We hopen dat de 
piek is bereikt, maar met de besmettelijke Deltavariant ligt dat niet voor de hand.’   

Na een eerdere uitbraak onder zeshonderd bezoekers van een discotheek in Enschede deed al 
gauw het verhaal de ronde dat niet-geteste jongeren gebruik hadden gemaakt van QR-codes 
van anderen om toch binnen te komen. De eigenaar van de discotheek noemde op zijn beurt 
gesjoemel met QR-codes aan de deur ‘zeer onwaarschijnlijk’.   

De afgelopen week, van dinsdag 6 tot en met dinsdagochtend 13 juli, zijn door de verschillende 
regio’s van de GGD zeven clusters gemeld met besmettingen die gerelateerd zijn aan festivals 
en evenementen. Bij een buitenfestival in Noord-Brabant met vijfduizend bezoekers werden 
179 besmettingen gemeld, terwijl er Testen voor Toegang werd gedaan. Bij dit festival werd 
niet gecontroleerd of het getoonde coronabewijs daadwerkelijk bij de persoon hoorde die het 
liet zien. Een dorpsfeest met kermis in Noord-Limburg leidde tot 80 besmettingen. Bron: AD, 
13 juli 2021.  

In Duitsland testplicht voor alle inwoners vanaf 12 jaar na verblijf in 

buitenland 

Duitsland voert zondag een testplicht in voor alle inwoners van 12 jaar en ouder die na een 
verblijf in het buitenland terugkeren. Dat melden Duitse media op basis van bronnen in 
regeringskringen. Tot nu toe moesten alleen luchtreizigers voor vertrek naar de 
Bondsrepubliek een negatieve testuitslag kunnen tonen. Vanaf 1 augustus geldt dat ook voor 
reizigers die het land binnenkomen over de weg, het spoor en het water. De politie gaat 
naleving van de testplicht steekproefsgewijs controleren. 
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De testplicht geldt niet voor mensen die volledig zijn gevaccineerd of genezen van een 
coronabesmetting. Voor grensoverschrijdend woon-werkverkeer (pendelaars) en korte 
ritten over de grens komen er speciale regels.  

Bij terugkeer uit gebieden met zorgwekkende virusvarianten, moeten óók mensen die volledig 
zijn gevaccineerd of genezen een negatieve testuitslag hebben. Dergelijke gebieden bevinden 
zich op dit moment in Zuid-Afrika en Brazilië.    

De federale regering bereikte volgens de bronnen donderdagavond een akkoord over 
een verordening die de testplicht regelt. Na de goedkeuring door het federale kabinet, vrijdag, 
treedt de regeling zondag in werking. Een regeling bij verordening zou vanuit 
regeringsoogpunt het voordeel hebben dat de Bondsdag niet voor een speciale zitting bijeen 
hoeft te komen om over de testplicht te beslissen. 

Volgens de conceptverordening van donderdagavond, waaruit het Duitse persbureau DPA 
citeert, zouden de reizigers zelf de kosten voor de tests moeten betalen. Het is nog onduidelijk 
of dit doorgaat. 

Sinds dinsdag moeten reizigers uit Nederland vanaf zes jaar ook een negatieve testuitslag 
kunnen tonen als ze de grens met Duitsland over gaan voor vakantie. Wie volledig is ingeënt 
(laatste prik meer dan twee weken geleden) of genezen van Covid-19 moet een bewijs daarvan 
kunnen laten zien.  De strengere inreisregels vloeien voort uit de classificatie van Nederland 
als hoogrisicogebied. Bron: AD, 29 juli 2021.  

In VS krijgen nieuw gevaccineerden honderd dollar 

Alle pas gevaccineerde Amerikanen zouden 100 dollar (ongeveer 85 euro) moeten krijgen. De 
Amerikaanse president Biden roept de autoriteiten in het land op dat bedrag te verstrekken 
aan iedereen die zich laat prikken tegen het coronavirus. 

Volgens het ministerie van Financiën gaat het om een ‘extra stimulans’ om ervoor te zorgen 
dat het aantal ingeënte mensen stijgt. Het geld kan vloeien uit een speciale pot van 350 miljard 
dollar voor coronahulp aan onder meer de Amerikaanse staten en gemeenten. 

Onlangs werd al bekend dat de stad New York vanaf vrijdag een beloning van honderd dollar 
biedt om burgers over te halen zich te laten vaccineren tegen Covid-19. Ook de Amerikaanse 
metropool hoopt daarmee het percentage gevaccineerden op te krikken, nu het aantal 
besmettingen met het coronavirus weer stijgt. In sommige staten, zoals New Mexico, Ohio en 
Colorado, is al succesvol geëxperimenteerd met cash voor een prik. 

Biden wil verder dat alle burgers in overheidsdienst aantonen dat ze volledig zijn 
ingeënt. Doen ze dat niet, dan moeten ze een mondkapje op en zich regelmatig laten testen. 
De regel geldt ook voor de losse medewerkers van de nationale (federale) overheid, die met 
ruim vier miljoen man personeel de grootste werkgever van het land is. 

Biden gaf verder opdracht tot een onderzoek naar een vaccinatieplicht bij defensie. Het 
ministerie van Veteranenzaken nam al het verstandige en belangrijke besluit om van zijn 
zorgverleners en personeel een volledige vaccinatie te eisen, aldus de president. 

De aankondigingen passen in het streven van Biden om de vaccinatiegraad fors te verhogen 
nu de Deltavariant zich snel verspreidt. Inmiddels is zestig procent van de volwassenen in de 
VS gevaccineerd, bij de ouderen is dat tachtig procent. Bron: AD, 29 juli 2021.  
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Asielzoekers en nareizigers kwamen weer meer naar Nederland  

Asielzoekers en zogeheten nareizigers kwamen in het tweede kwartaal weer meer naar 
Nederland omdat zij door versoepelingen van coronamaatregelen makkelijker konden reizen. 
Nog steeds deden minder mensen een eerste asielverzoek dan voor de uitbraak van het 
coronavirus. Dat meldt het statistiekbureau CBS op basis van cijfers van de Immigratie en 
Naturalisatiedienst (IND). 

In het tweede kwartaal van 2021 deden 3355 mensen een eerste asielverzoek, een kwart 
meer dan een kwartaal eerder. Vooral in juni zag de IND meer asielverzoeken binnenkomen. 
Dat komt doordat toen internationaal veel reisbeperkingen werden opgeheven. Vergeleken met 
het tweede kwartaal van 2019 was het aantal eerste asielverzoeken nog steeds 35 procent 
lager. 

Bijna een op de drie eerste asielverzoeken kwam van Syriërs. Die vormen hiermee de grootste 
groep asielzoekers. Ook Turken en Afghanen vroegen vaak asiel aan. 

De onderzoekers zien dat in het vorige kwartaal veel familieleden van asielzoekers met een 
verblijfsvergunning naar Nederland kwamen om te worden herenigd met hun gezin. Het 
aantal nareizigers nam vergeleken met het eerste kwartaal toe met 73 procent tot 2580. Dat 
is zelfs hoger dan voor de coronacrisis. ‘Dit komt mede doordat zowel asielaanvragers als 
nareizigers in coronatijd gewacht hebben met het indienen van een aanvraag', verklaren de 
statistici. Bron: AD, 30 juli 2021.  

Mexico heeft 35 procent meer sterfgevallen dan officiële cijfers van 
regering  

Mexico heeft 35 procent meer sterfgevallen als gevolg van COVID-19 dan het officiële cijfer 
van de regering. Dat heeft het nationale instituut voor de statistiek (INEGI) donderdag 
bekendgemaakt. 

‘Mexico registreerde 201.163 sterfgevallen als gevolg van COVID-19 in 2020. Dat is hoger dan 
de 148.629 doden die gemeld werden door het ministerie van Volksgezondheid’, aldus de 
voorzitter van INEGI op Twitter. 

Woensdag meldde de regering 2.790.874 bevestigde gevallen van het coronavirus en 239.616 
doden. Mexico, met een bevolking van 126 miljoen, is in absolute cijfers het op drie na zwaarst 
getroffen land ter wereld. 

INEGI zei in een verklaring dat COVID-19 in 2020 de op één na belangrijkste doodsoorzaak in 
het land is geworden, na hartaandoeningen en diabetes. 

Het verschil tussen de cijfers wordt verklaard doordat de gezondheidsautoriteiten informatie 
krijgen over sterfgevallen in ziekenhuizen, terwijl INEGI ook overlijdensakten van andere 
plaatsen meetelt. 

In Mexico woedt momenteel een derde golf van coronabesmettingen, die vooral niet-
gevaccineerde jongeren treft. Bron: AD, 30 juli 2021. 

Hoe één persoon 200 mensen in disco Enschede kon infecteren 

Bij discotheek Aspen Valley in Enschede raakten eind juni na een feestavond met zeshonderd 
bezoekers meer dan tweehonderd jongeren besmet. En dat allemaal door één superspreader, 
die de dag ervoor nog negatief testte. Dat blijkt uit onderzoek van de GGD Twente. Een 
reconstructie.  
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De dag na het feestje is die ene persoon, patient zero, al ziek. Geen kater, door een teveel aan 
drank. Nee, dit is anders. Het lijkt verdacht veel op een virus dat anderhalf jaar lang het land 
in zijn greep houdt, maar nu op zijn retour zou zijn. Ic’s waren leeggestroomd, in 
verpleeghuizen mochten oma’s hun kleinkinderen weer ontvangen, er was volop gevaccineerd, 
alles leek zowaar weer normaal. En dan zou hij/zij uitgerekend nu corona krijgen, na een 
avondje stappen? Het zal toch niet? Bron: AD, 30 juli 2021. 

Derde prik in zicht? ‘Aantal extra antistoffen indrukwekkend, zeker bij 
ouderen’ 

Pfizer pleit voor een derde prik als booster, omdat het vaccin na zes maanden minder effectief 
lijkt te worden. In Nederland zijn de eerste ouderen een half jaar geleden ingeënt. Moeten zij 
snel een extra vaccinatie krijgen om te voorkomen dat de ziekenhuizen dit najaar weer vol 
liggen met coronapatiënten? Of is dat vooral in het voordeel van de farmaceut, die zo extra 
vaccins verkoopt? 

Het vaccin van Pfizer beschermt in de twee maanden na de tweede prik het best tegen Covid-
19 (96 procent). Daarna wordt de effectiviteit langzaam minder: na zes maanden is de 
werkzaamheid gedaald tot 84 procent. Dat blijkt uit een voorpublicatie van een onderzoek 
waarin 44.000 mensen zijn gevolgd die het vaccin kregen. Bron: AD, 30 juli 2021. 

In EU is duidelijkheid aanpassing reisadviezen ver te zoeken 

Het is goed dat de Nederlandse regering met de aanpassing van Europese reisadviezen 
voor duidelijkheid heeft gezorgd, maar binnen de Europese Unie is de eenheid in coronaregels 
nog ver te zoeken. Dat is vervelend voor vakantiegangers die deze zomer op reis willen en 
nadelig voor vliegmaatschappij KLM, vindt topman Pieter Elbers. 

‘In het ene land moet je wel een PCR-test doen, in het andere niet. Om het ene land in te 
mogen moet je wel gevaccineerd zijn maar voor het andere land niet’, zegt Elbers over 
de wirwar aan verschillende coronaregels die EU-lidstaten hanteren. ‘Aan het begin van de 
pandemie kon je dat nog begrijpen, want alles was nieuw. Maar nu hebben we een Europees 
vaccinatiebewijs. Laten we die andere regels dan ook op Europees niveau regelen.’ Bron: AD, 
30 juli 2021.  
 

Deltavariant even besmettelijk als waterpokken 
 
De Amerikaanse gezondheidsdienst CDC noemt de Deltavariant in een intern document even 
besmettelijk als waterpokken. Ook lijkt de gemuteerde versie van het virus tot een ernstiger 
ziekteverloop te kunnen leiden dan eerdere varianten. 
 
In de presentatie, die is bemachtigd door The New York Times en The Washington Post, wordt 
gewaarschuwd dat de Deltavariant sneller kan worden overdragen dan de virussen 
die bijvoorbeeld ebola, de verkoudheid, SARS en griep veroorzaken. De CDC baseert zich op 
informatie uit meerdere studies. 
 
De experts van de CDC vonden nieuwe de onderzoeksgegevens zo zorgwekkend dat ze deze 
week al met een strenger mondkapjesadvies kwamen voor volledig gevaccineerde Amerikanen. 
De gezondheidsdienst wil dat zij weer mondkapjes gaan dragen in publieke binnenruimtes in 
gebieden met veel coronabesmettingen. 
 
De CDC schat dat er wekelijks zo'n 35.000 van de 162 miljoen gevaccineerde Amerikanen na 
een coronabesmetting ziekteverschijnselen ontwikkelen. Dat leidt tot 'uitdagingen op 
communicatiegebied', omdat onder de bevolking zorgen kunnen ontstaan over de effectiviteit 
van vaccins als gevaccineerde mensen toch klachten krijgen. 
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Topvrouw Rochelle P. Walensky van de CDC stelde volgens The New York Times eerder deze 
week dat gevaccineerde mensen die toch besmet raken, net zo veel virusdeeltjes in hun neus 
en keel hebben als ongevaccineerde mensen. Gevaccineerde mensen kunnen het virus ook 
weer overdragen.  
 
Vaccins beschermen volgens de onderzoeksgegevens nog steeds tegen een ernstig 
ziekteverloop en ziekenhuisopnames. Wel kunnen mensen ook na een inenting nog steeds 
ziekteverschijnselen ontwikkelen als ze besmet raken met het coronavirus. 
 
Een expert op het gebied van crisiscommunicatie die is geraadpleegd door de The Washington 
Post, legde uit dat mensen zich daardoor 'verraden' kunnen voelen. Dat komt volgens hem 
omdat de coronavaccins steeds als 'wondermiddelen' zijn gepresenteerd. Bron: AD, 30 juli 
2021. 
 

Universiteit Twente kraakt Testen voor Toegang: controle gaat zelden 
goed 
 
Het systeem Testen voor Toegang was vanaf het begin in mei niet waterdicht. De Universiteit 
Twente (UT) heeft dat aangetoond door in die periode ‘mystery guests’ naar evenementen te 
sturen. Deze bezoekers probeerden binnen te komen, zonder dat zij altijd aan de voorwaarden 
voldeden. Slechts in 2 van de 14 gevallen ging de controle goed en werd het protocol nageleefd. 
 
Dit blijkt uit een evaluatierapport van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 
Dit zogenaamde nalevingsonderzoek stond onder leiding van Joris van Hoof van de UT. Het 
was gericht op de vraag hoe gebruikers met de CoronaCheck omgaan. Zowel de bezoekers als 
de controleurs, die met de CoronaCheck-scanner moeten controleren of bezoekers wel een 
geldig negatief testbewijs hebben. 
 
De mystery guest van de UT testte in mei vier evenementen, waarvan er twee in Enschede 
plaatsvonden: de Enschede Marathon met enkele duizenden deelnemers en de softbal 
competitiewedstrijd Tex Town Tigers-Quick. Ook werd een steekproef gedaan bij het 
Swingfestival in Utrecht en bij WIN-Casino in Beilen.  
 
In totaal werden er veertien bezoeken gedaan, waarbij in slechts twee gevallen toegang 
helemaal juist verliep. De mystery guest kwam daar pas binnen na het tonen van een correct 
testbewijs, samen met een controle op een identiteitsbewijs.   
 
In vier gevallen vroegen de entreecontroleurs geen testbewijs. In zes gevallen kwamen de 
mystery guests binnen met een verkeerd testbewijs. En bij twee bezoeken kwamen de gasten 
binnen zonder controle van een identiteitsbewijs. Het evaluatierapport meldt niet bij welke 
evenementen het verkeerd ging. 
 
Het foute gedrag van deze testbezoekers was gebaseerd op gerapporteerd verkeerd gedrag van 
bezoekers bij eerdere evenementen, plus wat bezoekers hebben gemeld op sociale media over 
hoe zij door misleiding toegang probeerden te krijgen.  Van Hoof kan - zo is met het ministerie 
afgesproken - op dit moment geen nadere toelichting geven.  
 
Het ministerie benadrukt in het verslag dat de resultaten van toen niet direct te vertalen zijn 
naar de huidige situatie. Op dat moment gold er bijvoorbeeld nog geen wettelijke 
testverplichting, zoals nu wel het geval is.  De app en de werking van de testbewijzen bevonden 
zich bovendien nog in een proeffase. De regels en de app zouden intussen sterk verbeterd 
zijn. Niettemin deden zich recenter ook nog wel problemen voor.  
 
Het onderzoek van de UT is één van vier doorlopende evaluaties van de coronacheck. Die lopen 
tot en met september van dit jaar. Ze worden allemaal uitgevoerd door een team van experts 
vanuit verschillende disciplines.  
 



88 

 

Het team staat  onder leiding van professor Wolfgang Ebbers van de Erasmus Universiteit 
Rotterdam en bestaat verder uit dr. Joris van Hoof (UT), prof. Job van Exel (Erasmus 
Rotterdam), prof.  Lotty Hooft (UMC Utrecht) en dr Esther Metting (Rijksuniversiteit 
Groningen). Bron: AD, 30 juli 2021.  
 

Israëlische president gevaccineerd met derde dosis vaccin 

De Israëlische president Isaac Herzog (60) is vrijdag ingeënt met een derde dosis van een 
coronavaccin. Dat was de aftrap van een landelijke campagne om 60-plussers een 
extra vaccindosis te geven zodat ze beter beschermd zijn tegen het virus. 

‘Ik ben trots dat we het eerste land zijn dat een derde dosis toedient’, zei Herzog 
volgens nieuwssite Times of Israël. Ook oud-premier Benjamin Netanyahu laat zich vrijdag 
naar verwachting voor de derde keer prikken. Hij klaagde dat de regering het nieuwe beleid 
weken eerder had moeten invoeren.  

Zijn 49-jarige opvolger Naftali Bennett is nog te jong om in aanmerking te komen voor de extra 
prik. De nieuwe premier zei dat Israël zich opwerpt als pionier door ouderen een derde prik 
aan te bieden. Hij heeft zijn landgenoten opgeroepen hun 'ouders en grootouders' aan te 
moedigen de extra vaccindosis te halen. Bron: AD, 30 juli 2021.  

Genoeg Pfizer vaccin voor jongeren 

Jongeren krijgen voorlopig alleen het coronavaccin van Pfizer en BioNTech, ook als de 
overheid het vaccin van Moderna definitief voor hen goedkeurt. Er is voorlopig meer 
dan genoeg voorraad van het Pfizer-vaccin beschikbaar en de leveringen zijn stabiel, laat GGD 
GHOR Nederland weten. De GGD'en voeren de vaccinaties uit. 

Moderna wordt vooralsnog alleen gebruikt voor volwassenen, maar in kleine aantallen. 
Donderdag kregen zo'n 110.000 mensen het vaccin van Pfizer en BioNTech en ongeveer 6500 
mensen het middel van Moderna. Doordat volwassenen het Moderna-vaccin krijgen, komen 
die Pfizer-doses beschikbaar voor kinderen. 

Het besluit is 'geen nee tegen Moderna' en het kan best zijn dat het in de toekomst wel nodig 
is om dat vaccin te gebruiken voor kinderen, benadrukt de GGD. 

De Europese Commissie keurde het gebruik van het Moderna-vaccin bij jongeren vorige week 
al goed. Dat gebeurde na een positieve beoordeling door de Europese vaccincontroleur het 
Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) in Amsterdam. Daarna is het aan de aangesloten 
landen zelf om te besluiten of het vaccin wordt toegelaten. 

In Nederland heeft de Gezondheidsraad donderdag geadviseerd dat het Moderna-vaccin ook 
voor jongeren vanaf 12 jaar kan worden gebruikt. Het ministerie van Volksgezondheid neemt 
vandaag een besluit. Bron: AD, 30 juli 2021.  

Jongeren kunnen nu ook Moderna vaccin krijgen, GGD houdt voorlopig 

vast aan Pfizer 

 
Jongeren van 12 tot en met 17 jaar kunnen behalve het vaccin van Pfizer nu ook het Moderna-
vaccin krijgen. Demissionair zorgminister Hugo de Jonge heeft vrijdag besloten dit vaccin toe 
te staan nu de Gezondheidsraad hierover een positief advies heeft uitgebracht. Volgens de 
raad is het gebruik van dit vaccin bij jongeren werkzaam en veilig. 

Beide vaccins zijn gebaseerd op de zogenoemde mRNA-techniek. In de inenting zit een stukje 
genetische code, die het lichaam ertoe aanzet bepaalde eiwitten aan te maken die lijken op 
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een eiwit van het coronavirus. Op die manier kan het afweersysteem leren het virus te 
bestrijden. 

De Gezondheidsraad herhaalt in het advies dat vaccinatie van jongeren 'aanvaardbaar, zinvol 
en verantwoord' is. ‘Het kan adolescenten directe en indirecte gezondheidswinst opleveren en 
tegelijk bijdragen aan het afremmen van de epidemie.’ 

De GGD zei eerder al Moderna niet nodig te hebben voor jongeren, omdat er nog genoeg Pfizer-
vaccins zijn. Bron: AD, 30 juli 2021.  
 

In Gent zijn op vaccinatielocatie koelkasten met vaccins uitgevallen 
 
In Gent (België) zijn afgelopen nacht op vaccinatielocatie Flanders Expo de koelkasten waarin 
doses coronavaccin zaten uitgevallen. Ook de noodbatterij deed het niet. Er wordt vrijdag 
gekeken naar hoeveel vaccin door de stroomuitval weggegooid moet worden. 
 
Volgens Het Laatste Nieuws verliep de vaccinatiecampagne in Gent vooralsnog vlekkeloos. 
Maar om 03.00 uur 's nachts viel de stroom uit, en konden de koelkasten de doses niet meer 
koud houden. De noodbatterij die in zo’n situatie moet werken, deed het niet. Ook het alarm 
dat moest afgaan zou niet luid genoeg zijn geweest om iemand te alarmeren.  
 
‘Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) onderzoekt 
nu of de 3.740 flacons die in de koelkasten lagen na de stroomuitval nog bruikbaar zijn’, is 
een reactie van de waarnemend burgemeester.  
 
Zeker 470 mensen kwam vrijdagochtend opdagen voor een prik. Maar werden dus naar huis 
gestuurd. Wel met een nieuwe afspraak. De meesten kunnen zelfs later vrijdag terugkomen, 
klinkt het. In allerijl zijn er vanochtend doses vaccin van elders naar de vaccinlocatie 
in Gent gebracht. 
 
Mocht het zo zijn dat alle 3.740 flacons de vuilnisbak in moeten. Dan heeft dat geen impact 
op de prikafspraken van komende week, aldus de burgemeester. Bron: AD, 30 juli 2021. 

Grootste uitbraak in China sinds die in Wuhan, aldus Staatsmedia 

Nu de Chinese stad Nanjing 13 nieuwe besmettingen meldt, heeft het land te maken met een 
van de grootste corona-uitbraken sinds die in Wuhan, aldus Chinese staatsmedia. Na een 
uitbraak in Nanjing, in het oosten van het land, staat het aantal gevallen met de 
besmettelijke Deltavariant op 184. Dat is geteld vanaf 20 juli. 

Op die dag zijn de eerste mensen besmet geraakt op het drukke vliegveld van de stad. De 
luchthaven is daarom nu ook gesloten tot 11 augustus, schrijven lokale media. 

In vijf provincies en hoofdstad Beijing is de coronavariant nu aangetroffen. Staatsmedia 
melden dat er nu volop getest gaat worden in Nanjing, om de uitbraak in te dammen. Ook zijn 
alle bezoekers van een voorstelling in de stad op 22 juli aangemerkt als een 'hoog risico’. 

Er zijn aanwijzingen dat de oorsprong van de uitbraak ligt bij een vliegtuig dat 
uit Rusland kwam en landde in Nanjing. Bij het schoonmaken van het toestel zijn 
medewerkers mogelijk besmet geraakt, of hebben ze elkaar besmet. Bron: AD, 30 juli 2021.  
 
De uitbraak in China van coronabesmettingen heeft zich naar twee andere delen van het land 
verspreid, meldden lokale gezondheidsautoriteiten zaterdag. Het gaat om 55 nieuwe 
besmettingen in de provincie Fujian en de regio Chongqing. Eerder werden in vier andere 
provincies en in hoofdstad Beijing al uitbraken van de Deltavariant gemeld. 
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Het land neemt geen halve maatregelen om de uitbraken in de kiem te smoren. In Nanjing, 
waar sinds 20 juli meer dan 200 besmettingen zijn vastgesteld, zijn alle toeristische 
attracties en culturele locaties zaterdag gesloten. Bovendien heeft de stad in de afgelopen week 
alle 9,2 miljoen inwoners twee keer getest. 

In de provincie Jiangsu zitten honderdduizenden mensen in lockdown. De 1,5 miljoen 
inwoners van toeristenstad Zhangjiajie, in de provincie Hunan, zijn sinds vrijdag in lockdown 
nadat duidelijk was geworden dat enkele besmette personen een theatervoorstelling hadden 
bijgewoond. In het Changping-district van Beijing, waar twee lokaal overgedragen 
besmettingen zijn vastgesteld, gingen donderdag 41.000 mensen in lockdown. 

China heeft sinds de uitbraak van de pandemie 92.930 besmettingen en 4636 doden 
geregistreerd. Volgens de National Gezondheidscommissie zijn tot nu toe in het hele land meer 
dan 1,6 miljard vaccinaties toegediend, op een geschatte bevolking van 1,4 miljard. China 
streeft ernaar dat tachtig procent van de bevolking tegen het einde van het jaar volledig is 
gevaccineerd. Bron: AD, 31 juli 2021. 

 
Steeds meer prikken zijn gezet, vanaf komende week op nog maar twee 
locaties in West-Brabant 
 
Sinds het begin van de vaccinatiecampagne heeft GGD West-Brabant bijna 1,1 miljoen 
prikken gezet waarvan 39 procent een tweede vaccinatie betreft. Het vaccineren van de West-
Brabanders verloopt zo voorspoedig dat de dienst vanaf maandag drie locaties sluit. 
 
‘De gemiddelde vaccinatiegraad voor de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant ligt op 
basis van onze cijfers nu op 69,9 procent’, zegt GGD-woordvoerder Christ-Jan van Dongen. 
‘We zien dat in onze regio het aantal prikken bij 65-plussers ver boven de 80 procent ligt en 
ook 50-plus zit boven dat gemiddelde. In de leeftijdsgroep onder de 40 jaar constateren we 
dat we nog onder het gemiddelde percentage liggen.’ Bron: BN De Stem, 30 juli 2021. 
 

Jorritsma teruggefloten door rechter: restaurants Antonio's en Fling 
mogen open blijven 
 
Restaurants Antonio's en Fling aan de Dommelstraat in Eindhoven hoeven niet twee weken 
dicht. De rechter heeft het besluit van burgemeester John Jorritsma teruggedraaid, omdat die 
onvoldoende aan kon tonen waarom ze direct moesten sluiten. 
 
Vanwege het spoedbelang van de restaurants om open te kunnen blijven heeft de rechter deze 
week nog uitspraak gedaan. Die bepaalt nu dus dat de restaurants open mogen blijven.  
 
Burgemeester Jorritsma ging vorige week over tot directe sluiting van de restaurants wegens 
het overtreden van coronaregels. Boa’s constateerden bij een controle dat er na sluitingstijd 
nog mensen op het terras zaten. 

Volgens de eigenaren van de restaurants waren er inderdaad personen aanwezig op hun terras 
na sluitingstijd. ‘Dit ging echter niet om klanten’, zo beweerden zij tijdens de zitting dinsdag. 
Het zou gaan om het aanwezige personeel van de restaurants en de eigenaren zelf.  

De uitspraak is een ‘enorme opluchting’ voor de restauranteigenaren. ‘Ik ben zó blij!’, zegt 
Kitty Amato van restaurant Antonio’s. ‘Ergens wist ik dat we gelijk hadden,  maar je hebt toch 
met wetten en regelgeving te maken, dus je weet het maar nooit’. Bron: AD, 30 juli 2021.  

Personeel Maastricht UMC+ hoorde alarm stroomstoring niet: twee 
patiënten ‘versneld overleden’ 

Twee coronapatiënten van het Maastricht UMC+ zijn eind april zeer waarschijnlijk ‘versneld 
overleden’ door een stroomstoring. Hun zuurstof viel vijf kwartier uit voordat een 
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verpleegkundige de storing ontdekte. Het personeel hoorde het alarm niet. Dat constateert 
een onderzoekscommissie die de calamiteit onderzocht.  

Bij een stroomstoring op een verpleegafdeling in de nacht van 29 op 30 april overleden twee 
coronapatiënten. De 76-jarige Sjeng Wolters en de 67-jarige John Magdelijns, beide uit 
Maastricht, kregen vermoedelijk te lang geen zuurstof toegediend. Nog twee andere patiënten 
werden getroffen, maar overleefden de stroomstoring.  

De storing werd veroorzaakt door een aardlekautomaat die beveiligt tegen kortsluiting, hoge 
lekstroom en overbelasting. Daarop ging het alarm af. Via de monitor kon het geluid van het 
alarm niet worden gehoord. 

De stroom viel om 23.06 uur uit in een ruimte waar enkele patiënten lagen. Omdat de deur 
dicht was in verband met het verhoogde infectierisico, hoorde het personeel in andere ruimtes 
het alarm niet.  

Via de videobeelden zag een patiëntenbewaker uiteindelijk dat één van de patiënten onrustig 
werd en alarmeerde de verpleegkundigen. Die was binnen een minuut in zijn kamer en 
constateerde dat de zogenoemde Optiflow - waarmee in korte tijd veel zuurstof wordt 
toegediend - was uitgevallen. ‘Deze zeer kritisch zieke patiënten konden niet zonder Optiflow 
overleven’, constateert Richard Dekhuijzen, voorzitter van de onderzoekscommissie en zelf 
longarts in het Radboud UMC in Nijmegen.  

De verpleegkundige heeft de stekker eruit getrokken en in de muur gestoken. Daarop kon de 
zuurstof weer worden toegediend. Maar de patiënt had al vijf kwartier zonder medische hulp 
gelegen en overleed diezelfde nacht nog.  

Ook een andere patiënt was van de Optiflow afhankelijk. De verpleegkundige ging direct bij 
hem kijken en constateerde hetzelfde probleem. Deze man overleed anderhalve dag later. ‘De 
prognose van deze patiënten was bijzonder slecht. We constateren dat het ziekenhuis daarover 
beter moet communiceren naar de patiënten zelf en hun naasten. We denken dat de 
stroomstoring zeer waarschijnlijk heeft geleid tot versneld overlijden’, aldus Dekhuijzen. De 
commissie stelt dat er geen sprake was van menselijk falen. Zodra het signaal kwam dat de 
patiënt onrustig was, heeft de verpleging ingegrepen.   

Hoewel het ziekenhuis in eerste instantie zei dat de vier getroffen patiënten op één kamer 
lagen, bleek later dat ze allemaal een eigen verblijf hadden. De stroom viel uit in een zuil 
waarop de zuurstofvoorziening was aangesloten voor alle vier de kamers en er was geen 
noodstroom op hun afdeling. Zo'n lokaal noodaggregaat is er alleen op de ic. Het personeel 
had niet direct door dat er een stroomstoring was en handelde daardoor te laat voor de twee 
overledenen. 

Het Maastricht UMC+ moest zelf onderzoek doen naar de calamiteit en binnen acht weken 
verslag uitbrengen. Omdat er veel gesprekken nodig waren, heeft het resultaat iets langer op 
zich laten wachten. Bron: AD, 30 juli 2021.  

Update RIVM 

Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is dinsdag gestegen tot 616, het 
hoogste aantal sinds half juni. Ook ziekenhuizen in de regio zien de aantallen oplopen. 

In het Eindhovense Catharina Ziekenhuis zijn er 14 patiënten opgenomen vanwege corona, 
in het MMC Veldhoven 8, in het St. Anna Ziekenhuis in Geldrop 4 en in het Elkerliek in 
Helmond 3. 

In de afgelopen 24 uur zijn 88 coronapatiënten in een ziekenhuis opgenomen. Dat 
is aanzienlijk minder dan de drie voorgaande dagen, toen meer dan honderd mensen in een 
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ziekenhuis kwamen te liggen. Het is bovendien vrijwel gelijk aan het aantal nieuwe opnames 
vorige week vrijdag. Maar het is niet duidelijk of dit het begin van een afvlakking van de groei 
is. 

Intensive cares hebben in de afgelopen dag 14 coronapatiënten opgenomen. Dat waren er 
woensdag en donderdag 24. Verder belandden 74 coronapatiënten op een verpleegafdeling, 
tegen 81 op donderdag, 95 op woensdag en 100 op dinsdag. 

Volgens de cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) zijn in de 
afgelopen zeven dagen 697 mensen in een ziekenhuis opgenomen vanwege Covid-19, de ziekte 
die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat komt neer op gemiddeld net geen 100 mensen 
per dag. Dat is een fractie hoger dan het gemiddelde in de zeven dagen tot en met donderdag. 
Het is wel het hoogste niveau sinds 31 mei. 

In totaal liggen nu 651 coronapatiënten in het ziekenhuis. Dat zijn er drie meer dan op 
donderdag. Verpleegafdelingen behandelen 475 mensen, 4 meer dan een dag eerder. Op 
intensive cares kwam één bed vrij. Daar worden nu 176 coronapatiënten verzorgd.  

In de afgelopen 24 uur zijn 88 coronapatiënten in een ziekenhuis opgenomen. Dat 
is aanzienlijk minder dan de drie voorgaande dagen, toen meer dan honderd mensen in een 
ziekenhuis kwamen te liggen. Het is bovendien vrijwel gelijk aan het aantal nieuwe opnames 
vorige week vrijdag. 

Volgens Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, is de instroom in de 
afgelopen dagen afgevlakt. De bezetting stijgt nog wel, maar langzamer dan voorheen. ‘We 
houden rekening met nog een lichte verdere stijging van de bezetting, we komen momenteel 
in de buurt van de begin juli voorspelde 700 tot 800 patiënten in de ziekenhuizen’, aldus 
Kuipers. 

Intensive cares hebben in de afgelopen dag 14 coronapatiënten opgenomen. Dat waren er 
woensdag en donderdag 24. Verder belandden 74 coronapatiënten op een verpleegafdeling, 
tegen 81 op donderdag, 95 op woensdag en 100 op dinsdag. 

Volgens de cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) zijn in de 
afgelopen zeven dagen 697 mensen in een ziekenhuis opgenomen vanwege Covid-19, de ziekte 
die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat komt neer op gemiddeld net geen 100 mensen 
per dag. Dat is een fractie hoger dan het gemiddelde in de zeven dagen tot en met donderdag. 
Het is wel het hoogste niveau sinds 31 mei. 

In totaal liggen nu 651 coronapatiënten in het ziekenhuis. Dat zijn er drie meer dan op 
donderdag. Verpleegafdelingen behandelen 475 mensen, 4 meer dan een dag eerder. Op 
intensive cares kwam één bed vrij. Daar worden nu 176 coronapatiënten verzorgd.  

Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn 3463 nieuwe coronabesmettingen gemeld. 
Dat is vrijwel evenveel als woensdag. Toen was er sprake van een storing, waardoor de cijfers 
lager uitvielen. Daar zijn nu geen aanwijzingen voor, zegt het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu (RIVM). 

Precies een week geleden waren er bijna 6400 positieve tests. De vrijdag daar weer voor waren 
er meer dan 11.000 nieuwe gevallen. 

In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM iets meer dan 29.000 positieve tests. Dat 
komt neer op gemiddeld 4160 nieuwe gevallen per dag. Het gemiddelde daalt voor de elfde dag 
op rij. 

Amsterdam telde opnieuw de meeste nieuwe gevallen. In de hoofdstad kregen 226 inwoners 
te horen dat ze het virus hebben opgelopen. Voor Amsterdam is dat het laagste aantal sinds 
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4 juli. In Rotterdam werden 192 besmettingen bevestigd en in Den Haag waren er 121 
positieve tests. Daarna volgt Almere met 93 nieuwe coronabesmettingen. Zowel Utrecht als 
Tilburg registreerde 63 positieve tests. In achttien gemeenten bleek helemaal niemand besmet 
te zijn geraakt. 

Het aantal sterfgevallen door corona steeg met zes. Het gaat om twee mensen uit Weesp en 
verder om inwoners van Rotterdam, Voorst, Langedijk en Harlingen. Dat hun overlijden nu is 
geregistreerd, wil niet zeggen dat ze in de afgelopen 24 uur zijn gestorven aan het virus. Bron: 
AD, 30 juli 2021.   

In de coronacijfers van Oost-Nederland zijn vandaag grote verschillen zichtbaar tussen delen 
van de regio. In de veiligheidsregio IJsselland is het aantal nieuwe besmettingen meer dan 
gehalveerd ten opzichte van gisteren, terwijl in Flevoland sprake is van een verdubbeling. In 
de regio Noord- en Oost-Gelderland wordt één sterfgeval gemeld. 

In totaal staat de teller in Oost-Nederland vandaag op 399 nieuwe coronabesmettingen, dat 
zijn er vijf minder dan de 404 van donderdag. Zoals gezegd zien we dus meer dan een halvering 
in de veiligheidsregio IJsselland. Daar werden gisteren nog 142 nieuwe besmettingen gemeld, 
vandaag zijn dat er 61. In IJsselland vallen de ‘grijze’ gemeenten Ommen en Dalfsen positief 
op de coronakaart met respectievelijk slechts 5,6 en 3,5 besmettingen per 100.000 inwoners. 

In Flevoland zien we juist een tegenovergesteld beeld. Daar stond de teller gisteren nog op 70 
nieuwe besmettingen, vandaag zijn dat er 144: een verdubbeling. Lelystad en Dronten kleuren 
donkeroranje op de coronakaart met 35,6 en 28,9 besmettingen per 100.000 inwoners. Alleen 
Urk kleurt grijs met 4,8 positieve tests per 100.000 inwoners. Dat is hetzelfde als gisteren. 

In de regio Noord- en Oost-Gelderland zien we slechts een kleine verandering in het aantal 
nieuwe coronabesmettingen. Dat zijn er vandaag 194, twee meer dan gisteren. Als we kijken 
naar welke gemeenten het het slechtst doen op bovenstaande coronakaart, dan bevinden die 
zich in Noord- en Oost-Gelderland. Hattem heeft bijna 50 besmettingen per 100.000 inwoners, 
gevolgd door Brummen (43,4) en Putten (41,5). Bron: De Stentor, 30 juli 2021. 

Positiever gestemd Air France-KLM lijdt 1,5 miljard verlies 

Luchtvaartcombinatie Air France-KLM heeft het tweede kwartaal afgesloten met een verlies 
van bijna 1,5 miljard euro. Ondanks versoepelingen van coronamaatregelen nemen nog altijd 
veel minder passagiers het vliegtuig dan voor de pandemie. Wel ziet het Frans-Nederlandse 
concern lichtpunten, want de boekingen lopen deze zomer weer binnen nu Europeanen op 
vakantie willen en gevaccineerde Amerikanen welkom zijn in de Europese Unie. 

In de maanden april, mei en juni vervoerden Air France, KLM en dochterondernemingen als 
Transavia 7 miljoen passagiers. Dat is ruim het vijfvoudige van de reizigersaantallen een jaar 
eerder, toen internationale vluchten vrijwel onmogelijk waren. Maar vergeleken met dezelfde 
periode in 2019, toen nog niemand van Covid-19 had gehoord, vervoerde het 
luchtvaartconcern ruim de helft minder. 

De omzet kwam uit op 2,8 miljard euro, ruim het dubbele van de opbrengsten in het 
rampzalige tweede kwartaal van 2020. Omdat de kosten de baten nog altijd overstijgen leed 
Air France-KLM nog een fors verlies. Dat verlies was wel ruim 1 miljard euro kleiner dan een 
jaar eerder, onder andere door de vaak pijnlijke kostenbesparingen zoals het schrappen van 
duizenden banen bij KLM. Ook leverden vrachtvluchten meer op nu een gebrek aan containers 
zeevervoer duur maakt. 

Volgens financieel topman Steven Zaat is er verbetering op komst. In het lopende derde 
kwartaal zit er volgens hem zelfs alweer een winst in, zij het voor aftrek van belastingen, 
rentebetalingen en afschrijvingen. De Nederlander kijkt daarbij ook hoopvol naar de fikse 
regenbuien in zijn geboorteland Frankrijk. Die zullen veel mensen mogelijk over de streep 
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trekken om toch een vakantievlucht te boeken naar zonnigere bestemmingen, zo zei hij in een 
toelichting op de cijfers.  

In het derde kwartaal, met de belangrijke zomermaanden juli en augustus, vliegt Air France-
KLM naar verwachting op 60 tot 70 procent van de capaciteit van voor de pandemie. Veel 
hangt verder af van Washington. Gevaccineerde Amerikanen zijn al wel weer welkom in de 
EU, maar andersom houden de Verenigde Staten de grenzen nog veelal gesloten voor Europese 
reizigers om zorgen over de besmettelijke Deltavariant van het coronavirus. 

Ook is er extra overheidssteun nodig. Nederland spreekt met de Europese Commissie over de 
voorwaarden voor een nieuw steunpakket voor KLM, en Zaat weet te vertellen dat de signalen 
over een akkoord erg hoopvol zijn. Er is extra kapitaal nodig, aangezien de schulden van Air 
France-KLM de eigen bezittingen nog altijd met 3,6 miljard euro overschrijden. 

Eerder dit jaar verleenden Frankrijk en andere aandeelhouders al extra financiële hulp voor 
Air France-KLM, nadat Parijs en Den Haag in 2020 voor 10,4 miljard euro aan leningen en 
kredietgaranties hadden toegezegd. Afgelopen voorjaar kwam daar nieuwe steun van 4 miljard 
euro bij, waaronder 1 miljard aan nieuw kapitaal voor Air France. Bron: AD, 30 juli 2021.   

Air France-KLM hoopt op slecht weer: 'Positieve gevolgen voor aantal 
vliegvakanties’ 

Air France-KLM bidt om meer regen. Daardoor kunnen de passagiersaantallen deze zomer 
sneller stijgen dan verwacht, omdat Nederlanders en Fransen alsnog op vliegvakantie naar de 
zon gaan. Na de zomer volgt nieuwe onzekerheid vanwege de coronapandemie.  

‘Het herstel is sinds juni echt zichtbaar’, zegt Steven Zaat, die begin deze maand naast topman 
Benjamin Smith als financieel topman in het bestuur van Air France-KLM aanschoof. ‘Er is 
veel animo: als mensen kunnen reizen, gaan ze reizen. Maar we zijn nog ver van het niveau 
van 2019. We zitten nu in juli op zestig procent.’ Bron: AD, 31 juli 2021. 

Eindelijk vrij: skateboardster Jacobs stapt juichend het quarantainehotel 
uit 

Candy Jacobs heeft als eerste Nederlandse sporter het quarantainehotel in Tokio verlaten en 
is op weg terug naar huis. De 31-jarige skateboardster uit Limburg was vorige week woensdag 
ook het eerste lid van TeamNL op de Olympische Spelen die in quarantaine moest, nadat ze 
positief had getest op het coronavirus. 

Juichend stapte Jacobs het hotel uit waar alle olympische deelnemers zitten die positief testen 
op het virus. Ze werd met een busje naar vliegveld Narita gebracht voor de terugreis. 
 
Op Instagram, waar ze haar volgers vrijwel dagelijks op de hoogte hield van haar situatie in 
het quarantainehotel, schreef de skateboardster bij een reeks foto’s en video’s van haar 
turbulente verblijf in Tokio een soort ‘afscheidsverhaal’. ‘Ik ben met een mentaal gevecht bezig 
en ik heb wat tijd nodig om hiervan te herstellen. Zowel fysiek als mentaal’, aldus Jacobs, die 
naar eigen zeggen de afgelopen dagen amper heeft gegeten en geslapen. ‘Skateboarden gaat 
me hierbij helpen. We zijn skateboarders: we vallen, maar we staan altijd weer op.’ 

Taekwondoka Reshmie Oogink, roeier Finn Florijn, tennisser Jean-Julien Rojer, roeicoach 
Josy Verdonkschot en twee andere begeleiders van de roeiploeg zitten nog in het 
quarantainehotel. In principe moeten ze daar allemaal tien dagen blijven. Ze mogen eerder 
naar huis als ze op dag 6 en 7 van hun verblijf negatief testen. 

Sportkoepel NOC*NSF noemde de omstandigheden in het hotel eerder in de week ‘zeer 
zorgelijk en onacceptabel’. Na inmenging van het Internationaal Olympisch Comité en de 
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Nederlandse ambassade in Japan kregen de sporters en begeleiders van TeamNL die besmet 
zijn geraakt met het coronavirus in ieder geval de mogelijkheid om dagelijks wat buitenlucht 
op te snuiven. Bron: AD, 30 juli 2021. 

Coronavirus verspreidt zich minder snel, reproductiegetal 0.7 

Het coronavirus verspreidt zich steeds minder snel, en dat is ook te zien in 
het reproductiegetal. Dat is vandaag gezakt naar 0,7, het laagste niveau sinds 1 juni vorig 
jaar. Afgelopen dinsdag stond het cijfer op 0,8.  

Het getal van 0,7 betekent dat een groep van honderd coronapatiënten gemiddeld 70 anderen 
besmet, die het virus op hun beurt overdragen aan zo'n 49 mensen. Zij steken op hun beurt 
ongeveer 34 mensen aan. Zo kan de uitbraak langzaam doven.  

Een paar weken geleden stond het reproductiegetal nog op 3, het hoogste niveau ooit. 

Het getal gaat altijd over de situatie twee weken eerder, omdat recentere cijfers nog niet 
betrouwbaar genoeg zijn. Het cijfer dat vrijdag is berekend heeft betrekking op 15 juli. Bron: 
AD, 30 juli 2021.  

Voorlopig geen grote groepen dicht bijeen 

Als de Deltavariant van het coronavirus inderdaad zo sterk is dat ook gevaccineerde mensen 
het relatief eenvoudig kunnen verspreiden, is het belangrijk om voorlopig geen festivals te 
houden, 'geen grote groepen dicht bijeen, dus geen nachtclubs en geen evenementen', 
zegt Frits Rosendaal, hoogleraar epidemiologie van het Leids Universitair Medisch Centrum. 

Volgens de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC lijken sommige gevaccineerde mensen die 
de Deltavariant oplopen, ongeveer evenveel virusdeeltjes in hun lichaam te hebben als 
ongevaccineerde mensen. Bovendien zouden ze even besmettelijk zijn voor anderen. 

Vaccins verkleinen de kans dat iemand ernstig ziek wordt na besmetting of aan het 
coronavirus overlijdt. Maar als het aantal besmettingen stijgt, kan ook het aantal sterfgevallen 
iets oplopen. Daarom is het volgens Rosendaal belangrijk om te blijven vaccineren om mensen 
te beschermen. ‘Besmettelijkheid is een groot probleem voor landen met een lage 
vaccinatiegraad. Daarom moet je ook in arme landen vaccineren, anders blijft het virus 
muteren.’ 

Vanwege de nieuwe analyse besloten de Verenigde Staten eerder deze week om het dragen 
van mondkapjes weer te verplichten in openbare ruimtes. Dat kan in Nederland wellicht ook 
een optie zijn, aldus Rosendaal. ‘De literatuur is wel tamelijk overtuigend dat mondkapjes zin 
hebben.’ Bron: AD, 30 juli 2021.  

Cliëntenraad Bravis ziekenhuis ‘enorm geschrokken’ van nieuw datalek 

De cliëntenraad van het Bravis ziekenhuis is ‘enorm geschrokken’ van het nieuwste datalek 
binnen het ziekenhuis waarbij zes medewerkers onrechtmatig in het dossier van een patiënt 
keken. 

Voorzitter Ad Vos van de cliëntenraad is er enerzijds van overtuigd dat Bravis alles in het werk 
stelt om patiëntgegevens te beschermen  Dat is een topprioriteit, maar dat het anderzijds 
kennelijk toch niet lukt om onrechtmatig handelen volledig uit te bannen. Bron: BN De Stem, 
30 juli 2021.  

 



96 

 

 



97 

 

 

In Franse ziekenhuizen is 84 procent van coronapatiënten niet 
gevaccineerd 

Vierentachtig procent van de coronapatiënten in Franse ziekenhuizen is niet gevaccineerd. 
Voor de overlijdens ligt dat percentage op 78 procent. De volledig gevaccineerde patiënten 
vormden zeven procent van de opnames en elf procent van de overlijdens.  

Dat blijkt uit een studie die voor het eerst uitgevoerd werd door de Franse dienst voor statistiek 
Drees. Vanaf augustus zal het onderzoek elke week worden bijgewerkt en online gezet, liet het 
ministerie van Volksgezondheid weten. Bron: AD, 30 juli 2021. 

Amerikaanse supermarktketen Walmart eist van kantoorpersoneel en 
regionale managers vaccinatie 

De Amerikaanse supermarktketen Walmart eist dat alle kantoorpersoneel op zijn 
hoofdkantoor en alle regionale managers begin oktober gevaccineerd zijn tegen het 
coronavirus. De medewerkers van winkels en distributiecentra moeten per direct weer 
mondkapjes dragen. Walmart probeert hen over te halen om een inenting te halen met een 
beloning. Die verdubbelde het bedrijf naar 150 dollar per persoon. 

Met de stap volgt Walmart het voorbeeld van Google. Dat techbedrijf eist van al het personeel 
in de Verenigde Staten dat ze gevaccineerd worden voor ze terugkeren naar kantoor. De datum 
waarop Google-werknemers zich weer op kantoor moeten melden is daarbij wel naar achteren 
geschoven vanwege de heropleving van het coronavirus. Die rentree staat nu voor 18 oktober 
gepland. 

Ook Facebook verlangt van zijn personeelsleden dat ze gevaccineerd worden, net als taxi-app 
Lyft. Netflix zou eisen dat iedereen die aan een productie van de streamingdienst in de 
Verenigde Staten meewerkt wordt ingeënt. De verwachting is dat meer Amerikaanse bedrijven 
een vergelijkbare eis gaan stellen. 
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Walmart is de grootste werkgever in de VS. Het bedrijf kon echter niet direct aangeven voor 
hoeveel mensen de vaccinatie-eis gaat gelden. Bron: AD, 30 juli 2021.   

  

© Marc Brink/BD — Testlocatie XL bij de Brabanthallen in Den Bosch 

Bossche testlocatie XL kost 300.000 euro per maand en er is nog geen 
test afgenomen  

Er is nog geen enkele sneltest afgenomen. Toch betaalt de Rijksoverheid de afgelopen tijd 
maandelijks 300.000 tot 350.000 euro voor de coronatestlocatie XL op de parkeerplaats bij 
de Brabanthallen. Het is de bedoeling dat de loketten over enkele weken worden geopend. 
Maar hoeveel behoefte is daaraan?   

Het is niet duidelijk wat de bouw heeft gekost en welke rekening het Ministerie van 
Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) krijgt als de nieuwe locaties zijn geopend. De 
woordvoerder kan wel vertellen waarom het ministerie er nu al maandelijks 300.000 tot 
350.000 euro voor betaalt. Bron: AD, 30 juli 2021.    

Meer baby’s, maar verloskundige moet zoeken naar plek: ‘Soms wel vier 
belletjes nodig’  

Het eerste half jaar van 2021 werden er meer kinderen geboren dan in voorgaande jaren, blijkt 
uit cijfers van het CBS deze week. Verloskundigen zitten met de handen in het haar: het is 
soms moeilijk om een plekje te vinden in het ziekenhuis. 

In de eerste zes maanden van dit jaar werden 86.200 kinderen geboren, blijkt uit voorlopige 
cijfers van het CBS over de bevolkingsgroei. Dat zijn er 4500 meer dan in dezelfde periode een 
jaar eerder. Vooral in februari, maart en april zagen er meer kinderen het levenslicht. En die 
drukte heeft z’n weerslag op de capaciteit van verloskundigen en kraamafdelingen, zegt 
verloskundige Simone Valk, van Verloskundige Praktijk een Goed Begin in Rotterdam. 

‘Ik heb vandaag dienst en ik weet nog niet waar ik terecht kan’, zegt Valk. De verloskundige 
moet meestal meerdere belletjes doen om een ziekenhuis te vinden waar plaats is, soms wel 
vier of vijf telefoontjes, zegt ze. ‘Dat is heel vervelend want zwangere vrouwen hebben een 
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bepaalde verwachting en als ze een voorkeur hebben voor een ziekenhuis, is het heel vervelend 
als ze daar niet terecht kunnen. Het geeft stress en dat is van invloed op de bevalling.’ 

Er komt altijd wel een oplossing, is de ervaring van Valk. ‘Als er een echt probleem is en er is 
acute zorg nodig, wordt er natuurlijk altijd ruimte gemaakt in ziekenhuizen. Maar dan moeten 
vrouwen bijvoorbeeld worden geholpen op de spoedeisende hulp en dat is niet ideaal.’ Zo 
begeleidde Valk een vrouw met gebroken vliezen. ‘Dan ga je normaal gesproken na 24 uur de 
bevalling opwekken in een ziekenhuis. Pas na ruim 48 uur had ik een plekje gevonden. Dat 
kun je nog wel verdedigen, maar in rustige tijden wordt erover gezeurd als je na 24 uur nog 
niet in het ziekenhuis bent met gebroken vliezen.’ 

Valk ziet het als een structureel probleem. ‘We hebben nu meer baby's dan vorig jaar, dat 
klopt. Daardoor is het nu meer zichtbaar, maar het speelt al een aantal jaar’, is haar ervaring. 
‘Het is ook niet alleen plaatsgebrek, maar ook personeelsgebrek. Dan is er bijvoorbeeld ’s 
nachts geen dweilploeg om een gebruikte verloskamer te soppen. Zo is er geen schone kamer 
beschikbaar, en een verpleegkundige heeft daar geen tijd voor.’ 

Een mogelijke oplossing ziet ze in meer thuisbevallingen: ‘Dat is meestal een heel veilige optie.’ 
Af en toe wordt deze keuze nog weleens gemaakt omdat er geen plek is, zegt ze. ‘Vooral bij een 
tweede of een derde. Dan is er al acht centimeter ontsluiting en alleen plek in een ziekenhuis 
op dertig minuten rijden. Het is geen aantrekkelijke optie om dan nog in de auto te stappen. 
De meeste vrouwen die in zo’n geval thuis blijven, vinden dat achteraf hartstikke leuk.’ 

De Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) liet afgelopen mei weten 
dat ze geen uitgebreid onderzoek heeft gedaan naar (extra) drukte in verloskundigenpraktijken 
in het land naar aanleiding van een mogelijke babyboom. ‘We kunnen dan ook geen 
betrouwbare uitspraken doen over regionale drukte of een landelijke trend’, zo stelde de 
organisatie, die ook aangaf dat er sprake is van ‘een sterk eerstelijns geboortezorgnetwerk’ en 
dat de ‘thuisbevalling opnieuw zijn waarde heeft laten zien’.  

Wat betreft de drukte in ziekenhuizen geeft de KNOV aan dit beeld te herkennen, maar alleen 
op regionaal niveau: ‘Verloskundigen moeten inderdaad soms meerdere ziekenhuizen bellen 
om een locatie voor een cliënt te vinden, maar tot nu toe hebben we geen signalen dat dit 
landelijk speelt. Voor acute zorg moet er altijd een plek gereserveerd worden’, aldus een 
woordvoerder. Bron: AD, 30 juli 2021.  

Gouverneur Florida blokkeert mondkapjesplicht in scholen 

De gouverneur van de Amerikaanse staat Florida, Ron DeSantis, heeft vrijdag 
een decreet uitgevaardigd dat de mondkapjesplicht in de scholen van de staat blokkeert. 
DeSantis zei in een toespraak dat ouders zelf het recht moeten hebben om te beslissen of hun 
kinderen een mondkapje moeten dragen. 

Met het decreet doet DeSantis de pas ingestelde mondkapjesplicht teniet op scholen in twee 
gemeenten in Florida, Broward en Gadsen. DeSantis, een Republikein, verzet zich al sinds het 
begin van de pandemie tegen strikte coronaregels voor burgers en bedrijven. 

De Amerikaanse gezondheidsdienst CDC heeft alle studenten, docenten en personeel 
dringend verzocht maskers te dragen wanneer het nieuwe schooljaar begint, ongeacht de 
vaccinatiestatus. Zo hoopt de CDC de toename van het aantal coronabesmettingen door 
de Deltavariant in de VS te stuiten. 

Het decreet van DeSantis is een voorbeeld van de verdeeldheid in de VS over het dragen van 
mondkapjes: slechts een paar uur eerder had de Amerikaanse 
supermarktketen Walmart bekendgemaakt dat alle medewerkers van winkels en 
distributiecentra per direct weer mondkapjes moeten dragen. Donderdag maakte Disney al 
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bekend dat bezoekers van het Walt Disney World Resort in Orlando, Florida, 
voortaan mondkapjes moeten dragen. Bron: AD, 31 juli 2021. 

 

Ivy Groenen, Julie-Sue, Maxim en vader Sander Dingen bij de Dom Luis I-brug in het 
Portugese Porto. © Eigen foto  
 

Dit gezin reist door Europa, zonder plan en zonder test: ‘Mensen zijn door 
corona zo bang geworden’ 
 
Met het sein op rood besloten Ivy Groenen en Sander Dingen uit Didam toch allebei te stoppen 
met werken en met hun twee kinderen heel lang op reis te gaan. Ze vertrokken midden in de 
lockdown. ‘Iedereen was verbaasd, toen we zeiden dat we zouden weggaan.’ 
 
Hij heeft zijn eigen bedrijf en werkt makkelijk zestig uur per week. Zij werkt vier dagen in de 
week als sales manager. Ze hebben twee kleine kinderen: Julie-Sue van 5 en Maxim van 6. 
Ze wonen in een mooi huis in Didam, en hebben het goed met zijn viertjes. En toch begint er 
iets te knagen bij Ivy Groenen en Sander Dingen.  Bron: De Stentor, 30 juli 2021.   
 

Speuren naar de volgende coronagolf in het riool 
 
Een kastje waar af en toe wat poepwater in drupt. Meer is het niet. Toch is het een rijke bron 
van informatie. Als het aantal coronabesmettingen in een gebied aan het toenemen is, zien ze 
dat hier op de rioolwaterzuivering als eerste. 
 
Al langer doet het RIVM landelijk onderzoek naar corona in het rioolwater. Daar wordt de 
komende tijd nog een stevige schep bovenop gedaan. Deze week is met de waterschappen 
afgesproken dat het onderzoek intensiever wordt en nog zeker vijf jaar doorgaat. Bron: AD, 9 
april 2021. 
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Rioolwater vaker onderzocht op corona zodat GGD sneller kan ingrijpen 
 
Om nog sneller te zien of corona oplaait, gaat het RIVM vanaf dit najaar dubbel zo vaak het 
rioolwater onderzoeken. In plaats van een of twee keer per week wordt het drie of vier keer. 
De GGD's kunnen dan ook sneller ingrijpen. 
 
Het rioolwateronderzoek op ruim driehonderd locaties is nu al heel belangrijk, omdat het virus 
vaak al in de poep van mensen te zien is vóór ze klachten krijgen of als ze zich helemaal niet 
ziek voelen. Zo toonden monsters van rioolwater de afgelopen weken al vroeg aan dat corona 
een comeback maakte. Door deze herfst vaker monsters te nemen en te analyseren, kan het 
RIVM volgens onderzoeker Ana Maria de Roda Husman nóg sneller aan de bel trekken. ‘Hoe 
vaker we meten, hoe eerder we kunnen zien of het virus afneemt of oplaait.’ 
 
Het is de bedoeling dat de GGD's vanaf dit najaar de resultaten van het rioolwateronderzoek 
ook gaan gebruiken om snel te kunnen zien waar het virus oplaait, zodat ze vlug in actie 
kunnen komen. Zo kunnen de gezondheidsdiensten bijvoorbeeld op één bepaalde plek direct 
beginnen met bron- en contactonderzoek. De Roda Husman: ‘We hebben de afgelopen tijd in 
overleg met de GGD's een advies opgesteld voor elke fase van de epidemie. De GGD's gaan na 
de zomervakantie proefdraaien om te kijken wat in de praktijk het beste werkt.’   
 
Nederland adviseert op dit moment zowel de Europese Commissie als de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) over hoe andere landen rioolwater kunnen gebruiken 
bij de opsporing en bestrijding van corona. Dat Nederland het voortouw neemt, is volgens De 
Roda Husman niet zo vreemd. ‘Wij hebben veel ervaring met het opsporen van virussen in het 
rioolwater en ook nog eens een rioolwatervoorziening waar bijna alle 17 miljoen huishoudens 
op zijn aangesloten. Daardoor kunnen we in Nederland eventuele uitbraken zo nauwgezet in 
de gaten houden.’ 



102 

 

 
 

Rioolwateronderzoek in het RIVM-laboratorium. © RodneyPhotography  

Vóór de pandemie gebruikte het RIVM rioolwater ook voor gezondheidsonderzoek. Zo was er 
bijvoorbeeld een studie naar bacteriën die resistent waren geworden voor antibiotica. Het 
rioolwateronderzoek is met de uitbraak van corona in februari 2020 echter fiks uitgebreid.  

Naast het rioolwateronderzoek gebruikt Nederland nog twee andere ‘alarmbellen’ om te zien 
of het virus om zich heen grijpt: het aantal positieve testen en het aantal ziekenhuisopnames. 
Als er minder getest wordt en minder mensen door vaccinaties in het ziekenhuis belanden, 
wordt het rioolwateronderzoek steeds belangrijker voor het vroeg opsporen van corona. Bron: 
AD, 31 juli 2021.    

Opnieuw minder treinen door tekort aan verkeersleiders 

Een ziekmelding op de verkeersleidingspost van spoorbeheerder ProRail heeft ertoe geleid dat 
tussen Utrecht en Arnhem sinds donderdagavond 23.00 uur geen treinen rijden. Ook tussen 
Ede Wageningen en Barneveld Zuid en tussen Utrecht Centraal en Rhenen is het treinverkeer 
door de ziekmelding stil komen te liggen. 

Het ziektegeval zorgt er op die trajecten ‘in combinatie met structurele personele problemen 
voor dat we helaas hebben moeten besluiten tot vrijdagmorgen 07.00 uur het treinverkeer stil 
te leggen’ , aldus ProRail in een verklaring. 

De organisatie kampt naar eigen zeggen al geruime tijd met een personeelstekort op de 
verkeersleidingsposten, waardoor het lastiger is om roosters rond te krijgen. ‘We vinden het 
ontzettend vervelend voor reizigers en vervoerders.’ 

Het is niet de eerste keer dat de spoorbeheerder een dergelijke ingrijpende maatregel neemt. 
Woensdag was er tot 15.00 uur op meerdere trajecten geen of minder treinverkeer. Eerder dit 
jaar vielen ook al treinen uit door onderbezetting. Bron: AD, 30 juli 2021.  

Verbazing om minder openbaar vervoer in Twente in 2022: 'Ik kan 
moeilijk op de fiets!’ 

De bus of trein pakken? Zo vanzelfsprekend is dat niet meer. In coronatijd kiezen veel Tukkers 
een alternatief voor het openbaar vervoer. Daarom zullen in Twente ook in 2022 
minder bussen rijden. Wat vinden we daarvan? En hoe komen we tegenwoordig van A naar 
B? Aileen Slot vraagt het op Hengelo Centraal. 
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Het is deze doordeweekse middag rustig op het station in Hengelo. Bussen met nauwelijks 
passagiers rijden af en aan. Mavis Abdoel is één van de weinige reizigers. ‘Soms zit ik helemaal 
alleen in de bus, dat voelt wel heel gek. Dat is zeker een nadeel: uiteindelijk moeten de 
chauffeurs betaald worden. Minder mensen betekent minder geld. Ik snap daarom wel dat er 
minder bussen en treinen rijden, maar het heeft wel nadelige gevolgen voor veel reizigers. Ik 
heb de bus nodig, binnen Hengelo maar ook voor verdere afstanden. In een taxi voel ik me 
niet veilig.’ Bron: AD, 29 juli 2021. 

Personeelstekort bij ProRail is zó groot dat er veel treinen uitvallen deze 
zomer 

Treinreizigers moeten deze zomer vooral rond Utrecht serieus rekening houden met meer 
uitval van treinen. ProRail heeft een groot gebrek aan verkeersleiders en de enige oplossing is 
minder treinen laten rijden.  

Deze week was het al meermaals raak met uitvallende treinen en het gebrek aan 
verkeersleiders is voorlopig nog niet opgelost, waarschuwt spoorbeheerder ProRail. Het tekort 
aan personeel is zó nijpend, dat er op korte termijn geen oplossingen meer zijn. Treinen niet 
meer laten rijden is volgens ProRail dan nog de enige optie die rest, omdat anders de veiligheid 
op het spoor in gevaar komt. Bron: AD, 30 juli 2021. 

Rover: ProRail verwacht tot oktober problemen op spoor door tekort aan 
verkeersleiders 

ProRail verwacht dat de problemen met de dienstregeling als gevolg van het gebrek aan 
verkeersleiders zich minstens tot oktober kunnen blijven voordoen. Reizigersorganisatie Rover 
zegt daarover te zijn ingelicht door de spoorbeheerder. 

ProRail denkt volgens Rover dat er na 1 oktober minder krapte is in het rooster, omdat er in 
die periode minder personeel met verlof is. Het bedrijf heeft al langer te maken met een tekort 
aan verkeersleiders. Daardoor is het lastig om de roosters rond te krijgen en kan een enkele 
afmelding volgens de spoorbeheerder tot gevolg hebben dat er minder treinen rijden. 

Zo reden er vrijdag door de onderbezetting tot 23.00 uur geen intercity’s tussen Amsterdam 
en Amersfoort en was dat in de nacht van donderdag op vrijdag het geval op de trajecten 
Utrecht-Arnhem, Ede Wageningen-Barneveld Zuid en Utrecht Centraal-Rhenen. Volgens 
Rover springen er momenteel onder meer mensen bij op posten in Roosendaal, Kijfhoek (Zuid-
Holland) en Utrecht, waar veel krapte zou zijn in het rooster. 

ProRail probeert de problemen onder meer aan te pakken door recent gepensioneerden en 
treinverkeersleiders die inmiddels elders in de organisatie werken, tijdelijk weer in te zetten 
op locaties waar ze hard nodig zijn. Ook is het wervings- en selectiebudget dit jaar ten opzichte 
van 2018 bijna acht keer zo hoog. 

Rover vindt dat de werkwijze van het spoorbedrijf minder kwetsbaar opgezet moet worden. 
‘Het is aan de reiziger niet uit te leggen dat als één iemand uitvalt, het treinverkeer stilligt’, 
stelt directeur Freek Bos. ‘Dat vraagt om een fundamenteel andere inrichting van de systemen, 
waarin het vervoeren van reizigers voorop moet staan.’  

ProRail, dat nog niet heeft gereageerd op het bericht van Rover, moet wat de 
reizigersorganisatie betreft ‘alles uit de kast halen’ om hinder op het spoor te beperken. Zo 
zouden er bij roosterproblemen minder treinen moeten rijden, in plaats van dat een traject 
helemaal stilvalt. Ook verwacht Rover dat mensen die door zulke spoorhinder alternatief 
vervoer moeten regelen ‘ruimhartig’ gecompenseerd worden en dat de reisinformatie 
duidelijker wordt, wanneer het personeelstekort voor problemen zorgt. 

De organisatie prijst het ProRail-personeel dat nu bijspringt vanwege de krapte. ‘Rover heeft 
begrepen dat de medewerkers op de verkeersleiding momenteel maximaal flexibel bijspringen 
waar nodig en heeft daar veel waardering voor.’ Bron: AD, 31 juli 2021. 



104 

 

Fransen pakken dit weekend weer massaal de koffers: ‘Dit is in niet één 
ander land denkbaar’ 

Het lijkt erop dat veel vakantiegangers de beruchte Zwarte Zaterdag in Frankrijk voor willen 
zijn. Op de Franse snelwegen naar de vakantieregio’s was het vanavond al erg druk. De ANWB 
meldt 1015 kilometer file op het hoogtepunt. Morgen wordt het er helemaal aansluiten, met 
extreme drukte op de snelwegen. Zelfs nu, in tijden van corona, gaat iedereen gelijktijdig de 
weg op. ‘Dit is in niet één ander land denkbaar.’ 

De Franse stad Lyon heeft een reputatie ‘hoog’ te houden. Je kunt er namelijk wel gas geven, 
maar je komt er met de auto nauwelijks vooruit. Lyon is een filestad en staat in de top drie 
van Franse steden met de meeste opstoppingen, blijkt uit de mondiale Inrix-fileranglijst. Bron: 
AD, 30 juli 2021.  

Ruim helft bedrijven in Oost-Nederland riskeert terugvordering 
coronasteun, waarschuwt UWV 

Meer dan de helft van de werkgevers in Oost-Nederland riskeert terugbetaling van 
coronasteun die zij ontvingen via de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). 
Het gaat om tegemoetkomingen die werkgevers april en mei vorig jaar kregen. 

Voor eind oktober dit jaar moeten de ondernemers zelf de definitieve berekening van die steun 
overleggen. Doen ze dat niet, dan riskeren bedrijven terugvordering van het complete 
voorschot, waarschuwt uitkeringsinstantie UWV. Die definitieve berekening heeft UWV nodig 
om te controleren of de tegemoetkoming wel, niet of gedeeltelijk op zijn plaats was.  Bron: De 
Stentor, 29 juli 2021. 

Aantal Amerikanen dat zich laat vaccineren zit flink in de lift 

Het aantal Amerikanen dat zich laat inenten tegen het coronavirus, zit weer flink in de lift. De 
krant The Washington Post bericht dat op vrijdag 856.000 mensen zijn ingeënt, het hoogste 
aantal sinds 3 juli. Vooral zuidelijke staten waar veel nieuwe besmettingen worden gemeld, 
zoals Louisiana en Arkansas, noteren een flinke toename van het aantal mensen dat zich laat 
vaccineren. 

De krant legt een verband met de zorgen over de snelle verspreiding van de Deltavariant. 
Arkansas zag het aantal vaccinaties stijgen van gemiddeld 27.000 per week naar 70.000 per 
week. ‘We moesten meer vaccins regelen. Voor de eerste keer in 2,5 maand plaatsen we weer 
een grote bestelling’, zei het hoofd van de vaccinatiecampagne in de staat tegen de krant. 
‘Mensen zijn bang.’ 

In de VS heeft inmiddels zo'n 67 procent van de mensen van 12 jaar of ouder minstens één 
prik gehad. 57,7 procent geldt als volledig gevaccineerd. Wel zijn er grote regionale 
verschillen. In sommige delen van het land heeft pas 20 tot 30 procent van de mensen zich 
laten inenten. 

Amerikanen die deze week in de rij stonden om zich te laten inenten, hadden 
daar uiteenlopende redenen voor. Sommige mensen zeiden dat ze voldoende 
gerustgesteld zijn nu miljoenen landgenoten zijn gevaccineerd. Anderen zeiden dat 
ze bang zijn om ouders of grootouders te besmetten of vrezen voor hun baan als ze zich niet 
laten inenten. Bron: AD, 31 juli 2021.   
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Niet-gevaccineerde Duitsers moeten later dit jaar zelf gaan betalen voor 
sneltesten 
 
Niet-gevaccineerde Duitsers moeten later dit jaar waarschijnlijk zelf gaan betalen voor 
hun sneltesten. Die zijn nu nog gratis, maar regeringspartijen CDU/CSU en SPD willen 
dat volgens bronnen van de krant Bild veranderen als alle Duitsers de kans hebben gehad om 
zich volledig te laten vaccineren.  
 
Dat betekent dat niet-gevaccineerde burgers mogelijk in september of oktober zelf moeten 
afrekenen als ze naar een testlocatie gaan. Dat kan de schatkist volgens Bild miljarden 
besparen. Voor niet-gevaccineerde Duitsers is het gevolg dat sommige uitstapjes duurder 
worden. Ze kunnen bijvoorbeeld een testuitslag nodig hebben voor restaurantbezoek. 
 
De autoriteiten hebben formeel nog niet bevestigd dat straks moet worden betaald voor de 
testen. ‘Minister van Volksgezondheid Jens Spahn heeft weken geleden al gezegd dat hij 
het denkbaar acht dat testen op enig punt niet meer gratis zijn voor niet-gevaccineerden’, liet 
het ministerie van Spahn weten aan persbureau DPA. ‘De precieze datum moet nog worden 
vastgesteld.’ 
 
In Duitsland is momenteel zo'n 51 procent van de bevolking volledig gevaccineerd tegen het 
virus. Dat is volgens sommige experts onvoldoende om een vierde golf van het virus te 
voorkomen, vooral nu de besmettelijke Deltavariant om zich heen grijpt. 
 
Duitse politici en belangenorganisaties doen in de aanloop naar het nieuwe 
schooljaar hernieuwde pogingen om het aantal vaccinaties omhoog te krijgen. Bron: AD, 31 
juli 2021. 

In Engeland kun men ook vaccineren bij circussen en sport- en 
festivalterreinen 

Engelsen die zich willen laten inenten tegen het coronavirus kunnen nu ook terecht 
bij circussen en op sport- en festivalterreinen. De autoriteiten zetten op grote schaal 'pop-up' 
priklocaties op om meer mensen te kunnen bereiken, aldus Britse media. 

Passanten en toeschouwers kunnen zich onder meer laten inenten bij een tent vol jongleurs 
en acrobaten van Circus Extreme in Halifax. Circusdirecteur John Haze vertelde geen 
moment te hebben geaarzeld toen gezondheidsdienst NHS aangaf een vaccinatielocatie neer 
te willen zetten bij zijn circus. ‘We hopen dat veel mensen er gebruik van maken.’ 

Ook festivalbezoekers hoeven soms niet ver te lopen om zich te laten prikken. Er wordt een 
vaccinatielocatie gevestigd in een bus bij het Summer of Love Festival in Londen. 
Sportliefhebbers kunnen zich voor een inenting melden bij het stadion van Burnley FC in 
Lancashire. Op de Twitterpagina van de Premier League is te zien hoe voetballer Dwight McNeil 
van die club zich daar met opgestoken duim laat inenten. 

Bestuurder Nikki Kanani van het vaccinatieprogramma in Engeland zei dat vaccinatieplekken 
worden neergezet op allerlei plaatsen waar veel mensen komen. ‘Van festivals tot 
boerderijwinkels, circustenten tot sportstadions.’ Ze zei ook dat de vaccinatiecampagne tegen 
het coronavirus de snelste is uit de geschiedenis van de NHS.  

In Engeland heeft ongeveer 87 procent van de volwassenen minstens één prik 
gehad. Jongvolwassenen blijven echter achter. Bijna een derde van de Engelsen in de 
leeftijdsgroep 18-29 zou nog helemaal niet zijn gevaccineerd. Minister van Volksgezondheid 
Sajid Javid erkende onlangs dat meer gedaan moet worden om die groep te bereiken.  Bron: 
AD, 31 juli 2021.  
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Havenbedrijf Rotterdam begint met vaccineren van alle zeevarenden 

Het Havenbedrijf Rotterdam begint maandag met het vaccineren van alle zeevarenden. 
Daarbij wordt onder meer samengewerkt met de branchevereniging voor de zeescheepvaart 
KNVR. Het gaat vooralsnog om een proef in de regio Rotterdam, waarbij gedurende een periode 
van twee maanden 10.000 vaccins beschikbaar zijn voor alle zeeschepen.  

De maatregel ligt in het verlengde van het KVNR-programma voor het vaccineren van 
zeevarenden die varen onder Nederlandse vlag of voor een Nederlandse rederij. De 
Rotterdamse haven heeft zich naar eigen zeggen vanaf het begin van de pandemie altijd ingezet 
voor zeevarenden, onder andere door het ontvangen van zeeschepen die op andere plekken in 
de wereld geweigerd werden.  

Daarnaast heeft de haven bijgedragen aan het mogelijk maken 
van wisselingen van bemanningen die op andere plekken nergens konden plaatsvinden. 
Bron: AD, 31 juli 2021.  

Afgelopen 24 uur 2983 nieuwe coronabesmettingen gemeld door RIVM 

Tussen vrijdagochtend en zaterdagochtend zijn 2983 nieuwe coronabesmettingen gemeld. 
Dat zijn er 463 minder dan vrijdag, toen het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
(RIVM) het bijgestelde aantal 3446 meldde. 

Precies een week geleden waren er 5262 positieve tests. De zaterdag daar weer voor waren er 
meer dan 11.000 nieuwe gevallen. In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 26.808 
positieve tests. Dat komt neer op gemiddeld 3830 nieuwe gevallen per dag. Het gemiddelde 
daalt voor de twaalfde dag op rij. 

Rotterdam gaat Amsterdam voorbij en telde de afgelopen dag de meeste nieuwe gevallen. In 
de Maasstad kregen 216 inwoners te horen dat ze het virus hebben opgelopen. In Amsterdam 
werden 213 besmettingen bevestigd en in Den Haag waren dat er 94. Daarna volgen Almere 
met 71 coronabesmettingen en Tilburg met 51 besmettingen. 

Het aantal sterfgevallen door corona steeg met zes. Dat hun overlijden nu is geregistreerd, wil 
niet zeggen dat ze in de afgelopen 24 uur zijn gestorven aan het virus. Het duurt soms een 
tijdje voor een sterfgeval is geregistreerd. Bron: AD, 31 juli 2021.   

Tekort aan bouwmaterialen, prijzen blijven stijgen: ‘We struinen alles af’ 
 
Hogere prijzen en lange levertijden: steeds meer bedrijven hebben last van de schaarste op de 
bouwmaterialenmarkt. Ook consumenten die zelf een huis bouwen of de boel flink verbouwen, 
lopen tegen problemen aan. ‘De houten draagconstructie had ons nu een extra hypotheek 
gekost'.  
 
Het is al maanden hét onderwerp in de bouwwereld: het wereldwijde tekort aan materialen 
als hout, staal en kunststof. Door de coronacrisis werd de productie gestaakt of 
teruggeschroefd, tegelijkertijd nam door alle ‘kluswoede’ de vraag toe. Tel daar 
wat tegenvallers bij op, zoals de opmars van de essenprachtkever. Bron: BN De Stem, 31 juli 
2021. 
 
14.000 wetenschappers luiden noodklok over klimaat: ‘Doodsbang wat 
volgende generatie gaat overkomen’ 
 
De noodtoestand werd twee jaar geleden al uitgeroepen voor het klimaat. Deze week werd daar 
nog een forse schep bovenop gedaan door 14.000 wetenschappers uit 150 landen. Hun 
boodschap: als we nog langer blijven dralen, wacht ons allen ‘onnoemelijk leed’.  
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Ecoloog Jasper Eikelboom van Wageningen University & Research is een van de 14.000 
wetenschappers die oproept tot sneller handelen in het wetenschappelijke 
tijdschrift BioScience. Hij is ook een van de auteurs van het spraakmakende stuk waarin 
politici en overheden wordt verweten te weinig te doen om ‘overexploitatie van de aarde’ tegen 
te gaan en blindvaren op ‘symptoombestrijding’. Bron: AD, 31 juli 2021.  
 

 

 

Bron: AD, 31 juli 2021  
 

Makelaar Erik vraagt faillissement aan: 'Huizen al verkocht voor er bord 
in de tuin staat’ 

Terwijl de prijzen op de huizenmarkt de pan uit rijzen, is het voor makelaars knokken om het 
hoofd boven water te houden. Woningen worden zo snel en gemakkelijk verkocht, dat hun 
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hulp al bijna niet meer nodig is. Het kostte Erik Stuivenberg uit Glanerbrug de kop, afgelopen 
week vroeg hij het faillissement aan. ‘Ik houd mijn hart vast voor de rest.’ 

Cijfers liegen niet. In het eerste kwartaal van dit jaar lag de gemiddelde verkooptijd van 
woningen in Twente onder de dertig dagen. Voor het idee: vijf jaar geleden duurde het nog vier 
keer zo lang voor een huis van eigenaar wisselde. Het was de tijd waarin verkopers niet wisten 
wat ze zonder makelaar moesten. Dat is nu wel anders. 

Woningen gaan als warme bolletjes over de toonbank, sneller dan de bakker ze kan bakken. 
Het aanbod is continu zo gering, dat iedereen die wat wil, bijna voor de winkel moet gaan 
liggen in de hoop iets te krijgen, en zelfs dan is er geen zekerheid. Toptijden voor makelaars, 
zou je zeggen, maar het tegendeel is waar. Op deze manier valt er voor sommigen geen droog 
brood te verdienen. Bron: De Stentor, 31 juli 2021.  
 

Manifestatie tegen coronapas en verplichte vaccinatie 

In Frankrijk wordt voor het derde weekend op rij geprotesteerd tegen de coronapas en de 
vaccinatie die voor sommige beroepen verplicht zou worden. Er worden meer dan 150.000 
betogers verwacht. Ruim drieduizend agenten houden een oogje in het zeil.  

De gemoederen raken nu al echter flink verhit.   Er zijn in het land ruim 204.000 
demonstranten geteld, verdeeld over zo'n 150 plaatsen. Vorige week betoogden ruim 160.000 
mensen, de week daarvoor 110.000. 

Alleen al in de hoofdstad Parijs zijn meerdere grote protesten. Er werden zo'n 14.250 
demonstranten geteld. Een van de marsen leidt naar het ministerie van Volksgezondheid. 
Ongeveer 3000 politieagenten zijn ingezet. Toen relschoppers straten blokkeerden met 
afvalcontainers, grepen eenheden in met traangas. Drie agenten raakten gewond.  

Ook in steden als Marseille, Lyon, Montpellier, Nantes en Toulouse demonstreren duizenden 
mensen. In Toulouse werden zeker zeven personen gearresteerd, onder wie een man met een 
pistool net voor het begin van de betoging daar.  

Het Franse persbureau AFP onderbrak zijn berichtgeving met beelden van de protesten in 
Parijs nadat twee journalisten waren aangevallen, uitgescholden en bespuugd. Bij vorige 
demonstraties waren verslaggevers ook al doelwit van gewelddadige betogers. 

De Franse regering wil met de coronapas het vaccineren stimuleren in de strijd tegen de vierde 
coronagolf, die veroorzaakt wordt door de uiterst besmettelijke Deltavariant. Met het bewijs 
kun je aantonen dat je bent gevaccineerd, negatief getest of genezen. De pas wordt op steeds 
meer plaatsen verplicht, vanaf 9 augustus bijvoorbeeld voor cafés en restaurants, grote 
winkelcentra, ziekenhuizen, zorginstellingen en treinen over lange afstanden. Hij is al nodig 
voor onder meer musea, bioscopen en grote evenementen. 

Fransen kunnen de gezondheidspas op hun smartphone zetten. Nederlanders kunnen de 
Europees erkende CoronaCheck-app gebruiken. 

In het Zwitserse Luzern deden ongeveer 5000 mensen mee aan een betoging tegen de 
Zwitserse coronabeperkingen en de vaccinatiecampagne. Volgens de politie raakte een agent 
gewond. Twee personen werden aangehouden. Bron: AD, 31 juli 2021. 
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Landelijke ziekenhuisbezetting mensen met coronabesmetting blijft 
stijgen  

In de afgelopen 24 uur zijn 98 coronapatiënten in een ziekenhuis opgenomen, blijkt uit cijfers 
van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat zijn er tien meer dan 
een dag eerder, toen er 88 mensen op een verpleegafdeling of op de intensive care kwamen te 
liggen.  
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Ic's hebben in de afgelopen dag dertien coronapatiënten opgenomen. Dat waren er vrijdag 
veertien. Verder belandden 85 coronapatiënten op een verpleegafdeling, tegen 74 op vrijdag. 

Ziekenhuizen behandelen momenteel 667 mensen wegens Covid-19, de ziekte die door het 
coronavirus wordt veroorzaakt. Op de verpleegafdelingen liggen nu 486 coronapatiënten, elf 
meer dan op vrijdag. Het aantal patiënten op de ic's steeg met vijf naar 181. 
 
Flinke daling positieve tests in Oost-Nederland, ook Flevoland weer de goede kant op. De 
coronacijfers van Oost-Nederland op zaterdag zijn positief: in alle drie de regio's is een 
duidelijke daling zichtbaar. Ook Flevoland daalt weer, na de verdubbeling van gisteren. 
Ommen, Staphorst, Ermelo en Hattem houden het gemiddelde dankzij nul positieve tests laag. 
Lelystad, Dalfsen en Apeldoorn scoren juist relatief slecht.   
 
De drie veiligheidsregio’s (IJsselland, Noord en Oost-Gelderland en Flevoland) noteren op 
zaterdag 257 nieuwe positieve tests, dat zijn er 142 minder dan vrijdag. IJsselland zet de 
sterke daling van gisteren voort: van 61 naar 48. Dat is ook flink onder het zevendaags 
gemiddelde van 83.  

Ommen noteerde daar gisteren al nul besmettingen en ook nu houdt de gemeente ‘het doel 
schoon’, zoals Staphorst dat vandaag ook doet. De gemeente Dalfsen is een negatieve 
uitschieter met 21 positieve tests per 100.000 inwoners.  

Flevoland meldde gisteren juist een verdubbeling van het aantal positieve tests, maar ziet dat 
aantal op zaterdag weer dalen: van 144 naar 106, wat nog net boven het zevendaags 
gemiddelde van 103 ligt. In Flevoland geen gemeente zonder positieve testuitslagen; met 
Lelystad noteert Flevoland bovendien de relatief zwaarst getroffen gemeente van de regio, met 
26,7 positieve tests op 100.000 inwoners. 

Noord- en Oost-Gelderland was de afgelopen twee dagen redelijk stabiel met een kleine 
tweehonderd besmettingen. Daar is de sterkste daling zichtbaar: met bijna een halvering telt 
deze veiligheidsregio vandaag nog 103 positieve gevallen. Dat is ook sterk onder het 
zevendaags gemiddelde van 156. Ermelo en Hattem bieden met nul positieve tests tegenwicht 
aan het relatief hoge aantal uit Apeldoorn: 21,4 positieve tests per 100.000 inwoners. 

Gisteren meldde het RIVM nog 3463 positieve testuitslagen voor heel Nederland. Op deze 
zaterdag duikt dat aantal onder de drieduizend: 2983. Dat is ook flink onder het zevendaags 
gemiddelde van 3830. Dat gemiddelde daalt nu al twaalf dagen op rij en is bijna vijftig procent 
lager dan de zeven dagen ervoor. 

Aan kop van de landelijke gemeenten is het stuivertje wisselen: gisteren noteerde Amsterdam 
nog de meeste positieve tests, vandaag is dat Rotterdam. In de havenstad werden er 216 
gemeld, in de hoofdstad 213. Waddeneiland Vlieland leverde een wel heel opvallende score: 
daar zorgde één positieve testuitslag voor een gemiddelde van 86,6 per 100.000 inwoners, 
veruit het hoogste van het land.  

Het RIVM kreeg zes meldingen van overleden covidpatiënten; de veiligheidsregio's van Oost-
Nederland meldden geen overlijdens. Het landelijke aantal van zes is hoger dan het 
weekgemiddelde van 4. Dat hun overlijden nu is geregistreerd, wil niet zeggen dat ze in de 
afgelopen 24 uur zijn gestorven aan het virus.  

De landelijke ziekenhuisbezetting blijft ook stijgen: de afgelopen 24 uur werden er 102 mensen 
opgenomen in een ziekenhuis, in de 24 uur daarvoor ging het om 88. Gisteren lagen er in 
totaal nog 651 mensen met corona in het ziekenhuis, dat zijn er vandaag 667. Van die 667 
liggen er 181 op de intensive care, tegenover 176 gisteren. Ook dat aantal stijgt dus. Bron: 
AD, 31 juli 2021.  
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Nederlandse jongeren vast in coronahotel Mallorca: 'afgevoerd met 
toeters en bellen' 
 
Vlak voor je vlucht naar huis of op de laatste dag van je vakantie nog positief testen op corona. 
Het overkwam Isabel van Benthem (19) en Loek Gozeling (21) op Mallorca. Ze moesten 
vervolgens twaalf dagen naar een bomvol quarantainehotel. Geen face-to-face-contact met 
anderen, zonder enige informatie en bewakers onder het balkon om ontsnapping te 
voorkomen. 
 
Met het zogeheten 'protocollo covid' mag de Spaanse overheid iedereen die te gast is op eiland 
Mallorca vasthouden in coronahotels na een positieve PCR-test. Het maakt daarbij niet uit of 
je Spanjaard, buitenlander, jong of oud bent. 

Isabel was samen met een vriendin op vakantie. Op de laatste dag van haar vakantie testte ze 
bij een sneltest in haar hotel positief. ‘Ze boden me toen een PCR-test aan om zeker te zijn 
van het resultaat.’ Omdat de uitslag 24 uur kon duren, moest ze in quarantaine in haar hotel. 
Na opnieuw een positieve uitslag, trad het coronaprotocol in werking. 

Wat volgde waren twaalf eenzame dagen, waarin ze geen idee had wanneer ze weer weg zou 
mogen. Ze legde alles vast op video. 

‘Ik zou overgebracht worden naar het coronahotel, maar daar was geen plek, dus ik heb nog 
vier dagen in mijn hotelkamer moeten wachten’, zegt Isabel. ‘Vervolgens werd ik gebeld dat ik 
binnen een kwartier klaar moest zijn voor vertrek. Toen werd ik met een omgebouwde 
ambulance opgehaald en afgezet bij het coronahotel, daar stonden bewakers me op te 
wachten.’ 

De 21-jarige Loek overkwam hetzelfde. Hij werd positief getest bij een steekproef op de 
luchthaven. Ook hij werd met zwaailichten en sirene in een speciale ambulance 'afgevoerd', 
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naar het hotel, waar ook hij twaalf dagen moest blijven. Hij kwam een paar dagen eerder aan 
dan Isabel. 

‘Ik werd ook opgevangen door bewaking en moest mijn zorgpas en legitimatie laten zien. Er 
werd me gevraagd naar allergieën, vervolgens werd ik naar mijn kamer gewezen en daarna is 
er twaalf dagen lang nooit meer iemand naar me toe gekomen behalve de schoonmakers.’ 

Loek deed op zijn eerste dag in het hotel een coronatest, maar zegt de uitslag daarvan nooit 
gehad te hebben. Het gebrek aan communicatie herkent Isabel. 

‘Pas op dag zeven is het me gelukt om iemand te spreken. Ik moest de receptie telkens acht 
keer achter elkaar bellen voor ze opnamen en als ze dan opnamen deden ze alsof ze je niet 
hoorden en werd de hoorn erop gegooid.’ Via een e-mail lukt het haar uiteindelijk om het 
nummer te krijgen van een arts, maar de vraag 'wanneer mag ik weer weg?' kon ook hij niet 
beantwoorden. 

Officieel zijn er twee coronahotels op het eiland: het Palma Bellver hotel in Palma de Mallorca 
en het Pabisa Sofia hotel, beide in Palma de Mallorca, maar ook in andere hotels zitten positief 
geteste mensen soms dagenlang in hun kamer. In de twee officiële hotels zijn volgens de 
Spaanse autoriteiten 628 kamers beschikbaar voor coronapatiënten. 

Hoeveel Nederlanders precies in zulke hotels hebben gezeten is niet bekend, maar 
reizigersorganisatie ANVR zegt de verhalen over slechte omstandigheden te kennen. ‘We 
krijgen signalen van ouders die zich zorgen maken over hun kinderen.’   Nieuws 

Elke dag was hetzelfde voor Loek en Isabel. Elke ochtend rond 8.30 uur kregen de mensen in 
het hotel ontbijt, daarna volgde om 13.00 uur lunch, om 17.30 uur een snack in de vorm van 
koekjes en dan om 20.00 uur avondeten. 

 

Om de tijd te doden en het sobere voedingspatroon aan te vullen, werd via balkons wat eten 
heen en weer gesmokkeld. Spanjaarden, toeristen en andere Nederlanders op het eiland 
kwamen langs om stiekem chips, cola en andere snacks te brengen. Bron: RTL Nieuws, 31 
juli 2021. 
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Een leeg terras bij het Stadscafé op zondag is de komende tijd geen uitzonderlijk gezicht: 
vanwege personeelsgebrek houdt bedrijfsleider Stefan Kanne de deuren van het restaurant op 
zondag gesloten . © Maarten Sprangh   
 

Horeca moet noodgedwongen deuren weer sluiten vanwege 
personeelstekort: ‘Als je de mensen niet hebt, gaat het niet’ 
 
Na maanden wachten op de opening van de horeca, doemde gelijk het volgende probleem op: 
personeelstekort. Dat tekort is zó groot dat het Apeldoornse Stadscafé morgen haar deuren 
gesloten houdt. ‘Ik ga mijn personeel niet tot het uiterste duwen.’ 
 
Een bittere pil? ‘Ach ja, wat is een bittere pil?’, relativeert Stefan Kanne de sluiting op zondag 
van Stadscafé Apeldoorn. ‘Je kan met een zak over je kop gaan huilen, maar je moet gewoon 
opstaan en roeien met de riemen die je hebt.’ Maar achter die optimistische inborst van de 
bedrijfsleider gaat een helse keuze schuil: omzet of gezond personeel. ‘Het liefst wil je zeven 
dagen open, maar als je de mensen niet hebt, dan gaat het niet.’ Bron: De Stentor, 31 juli 
2021.    
 

Amerikaanse staat Florida meldt 21.683 nieuwe coronabesmettingen 
afgelopen etmaal 
 
De Amerikaanse staat Florida heeft het afgelopen etmaal 21.683 nieuwe 
coronabesmettingen gemeld. Dit is het hoogste aantal nieuwe besmettingen binnen een dag in 
de staat sinds het begin van de pandemie. Gisteren werden er 'slechts' 17.093 nieuwe 
besmettingen gemeld. Dit blijkt uit federale gezondheidsgegevens die vandaag zijn vrijgegeven.  
 
Momenteel vindt één op de vijf Amerikaanse coronabesmettingen plaats in Florida. Ron 
DeSantis, de gouverneur van de staat, heeft zich in het verleden verzet tegen een mondkapjes- 
en vaccinatieplichten. Bron: AD, 31 juli 2021.    
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Frankrijk hoopt deze zomer op 50 miljoen buitenlandse bezoekers 

Frankrijk hoopt deze zomer op zo'n vijftig miljoen buitenlandse bezoekers, voornamelijk uit 
Europa. Dat heeft staatssecretaris voor Toerisme Jean-Baptiste Lemoyne in de krant Journal 
du Dimanche gezegd. Toeristen uit 'verre landen' zullen wellicht nog op zich laten wachten. 

Vorige zomer telde Frankrijk 35 miljoen bezoekers en in 2019 waren er dat negentig miljoen. 
‘Deze zomer brengt dus hoop', aldus Lemoyne. De Fransen verwachten vooral Belgen, 
Nederlanders en Duitsers. Britse gasten worden in minder groten getale verwacht, omdat de 
Britse regering strenge terugkeerregels oplegt. 

Vakantiegangers uit andere werelddelen laten het land nog links liggen. ‘Sinds juni komen er 
weer wat Amerikanen op bezoek, maar de Aziatische toeristen zullen we pas in 2022 terugzien. 
En Parijs lijdt ook nog steeds onder een gebrek aan zakentoerisme', aldus de staatssecretaris. 

Een opsteker voor het toerisme in Frankrijk is dat veel Fransen een vakantie in eigen 
land plannen. ‘In 2020 koos 94 procent van de Fransen die op vakantie gingen voor Frankrijk. 
Dit jaar zijn ze met 80 procent. En met de komst van de vierde golf overal ter wereld, zullen 
velen er wellicht uiteindelijk toch voor opteren om het eigen grondgebied te ontdekken, 
waardoor we waarschijnlijk aan de 85 procent komen.' Bron: AD, 1 augustus, 2021. 

Testplicht voor reizigers naar Duitsland 

Sinds middernacht geldt voor reizigers naar Duitsland een testplicht. Wie het land binnen wil, 
moet een negatieve test (PCR- of antigeentest), genezingsattest of vaccinatiebewijs kunnen 
voorleggen. De verplichting geldt voor alle personen ouder dan 12 jaar. 
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Eerder werd al hetzelfde verwacht van vliegtuigpassagiers, nu is de testplicht dus uitgebreid 
naar reizigers die bijvoorbeeld de trein of de auto nemen. Met de nieuwe maatregel hoopt 
Duitsland de verdere verspreiding van het coronavirus aan het eind van de zomervakantie te 
voorkomen. 

Niet-gevaccineerde personen die uit een hoogrisicogebied komen, moeten bovendien 
een aanmeldingsformulier invullen en een quarantaine van tien dagen in acht nemen die kan 
worden beëindigd met negatieve test vanaf dag vijf. Er zijn wel enkele uitzonderingen, zoals 
voor mensen die minder dan 24 uur de grens overgaan en voor wie alleen op doorreis is. 

Voor wie in een virusmutatiegebied was, zoals Zuid-Afrika of Brazilië, is reizen naar Duitsland 
alleen mogelijk met een bewijs van een negatieve test, ook voor gevaccineerden. 

Nederland wordt door Duitsland momenteel beschouwd als hoogrisicogebied. Bron: AD, 1 
augustus 2021.  

 

© AFP — Een gratis sneltestlocatie in de Duitse hoofdstad Berlijn. 

Duitse politie maakt einde aan swingersparty: onvoldoende afstand 

In de Duitse stad Hamburg heeft de politie vrijdagavond laat een swingersfeestje in een flat 
beëindigd waarop 68 deelnemers waren afgekomen. Dat gebeurde nadat bleek dat de 
aanwezigen zich niet aan de coronamaatregelen hielden. Dat meldt een politiewoordvoerder 
zaterdag. 

Zo werd er onder andere niet voldoende afstand gehouden. Ook waren de gegevensformulieren 
voor de contactopvolging niet correct ingevuld. De deelnemers zijn door de politie naar huis 
gestuurd en riskeren nu een boete. Volgens de woordvoerder waren ze allemaal ‘zeer 
coöperatief’. 
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Toch kunnen de deelnemers mogelijk een boete krijgen van 150 euro, en de organisatoren 
kunnen wellicht rekenen op een hoger bedrag voor de overtreding. In Hamburg gelden 
namelijk op de meeste plaatsen nog coronavoorschriften voor publieke evenementen, zoals de 
verplichting om een mondmasker te dragen en voldoende afstand te houden. Dat geldt ook 
voor privéfeestjes met meer dan tien aanwezigen, zoals in het geval van deze swingersparty. 
Bron: AD, 1 augustus 2021. 

 

Een 33-jarige Amerikaanse vrouw is met de lichamen van twee jonge kinderen in de achterbak 
van haar auto aangehouden. De politie deed de macabere ontdekking bij een controle vanwege 
te hard rijden. De vrouw bleek al maanden met de lijkjes rond te rijden, maakte de politie van 
Baltimore vandaag bekend.  

De aangehouden Nicole Johnson, een 33-jarige inwoonster van de havenstad in het oosten 
van de Verenigde Staten, is de tante van de overleden kinderen. Het gaat om haar 7-jarige 
nichtje Joshlyn Johnson en haar 5-jarige neefje Larry O’Neil. Ze had de zorg over de kinderen 
ergens in 2019 van haar zus toevertrouwd gekregen, omdat zij niet voor het meisje en haar 
broertje kon zorgen.  

Agenten van de lokale politie hielden Johnson woensdagavond rond 23.00 uur aan in de stad 
Essex, omdat ze te hard had gereden. De Ford Focus van de vrouw bleek over valse, tijdelijke 
kentekenplaten te beschikken en bleek bovendien niet geregistreerd en verzekerd. Toen de 
agent haar vertelde dat ze zich over vijf dagen voor de vergrijpen moest verantwoorden voor 
een rechter, antwoordde Johnson: ‘Dat kan me niet schelen, over vijf dagen ben ik er niet 
meer, dan sta ik op de voorpagina van de kranten.’ 

Toen haar daarna werd verteld dat haar auto zou worden weggesleept en ze haar persoonlijke 
bezittingen nog kon pakken, haalde ze een draagtas en iets in een vuilniszak uit de kofferbak. 
De agent rook een sterke stank, meldt hij in zijn rapport, en zag maden in de vuilniszak. 
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Daarna ontdekte hij het ontbindende lichaam van een jong kind. Johnson probeerde weg te 
rennen, maar werd snel gepakt. In de draagtas zat het lijkje van een ander kind.  

Het bleken de lichaampjes van haar nichtje en neefje te zijn. Het lijk van het meisje woog 
slechts 9 kilo, dat van de jongen 10,5. Volgens artsen moet er sprake zijn geweest van enkele 
maanden van stevige ondervoeding voordat kinderen van die leeftijd en lengte op dat gewicht 
geraken. 

Bij haar ondervraging vertelde Johnson aanvankelijk dat ze geen idee had hoe de lichamen 
van haar nichtje en neefje in haar kofferbak waren beland. Ze dacht dat de stank afkomstig 
was van een ‘rat in de motor’, schrijven agenten in het rapport. Later vertelde ze de 
onderzoekers dat ze in een motel verbleef toen ze het meisje sloeg. Het kind stootte haar hoofd 
en Johnson deed haar lichaam in een koffer en plaatste het in de achterbak van de Ford. Dat 
was in mei 2020.  

Voor de dood van haar neefje had ze geen echte verklaring. Hij was zo'n twee maanden geleden 
‘moe’, ging in de auto liggen en werd niet meer wakker. Zijn lichaam verdween daarna in de 
draagtas en werd naast dat van zijn zusje gelegd. 

Nicole Johnson is onder meer in verdenking gesteld van ‘slechte behandeling van kinderen 
onder de 13 jaar met de dood tot gevolg’ van haar 7-jarige nichtje en 5-jarige neefje, meldt de 
politie. Politiechef van de county Baltimore, Melissa Hyatt, noemt de misdaad in een verklaring 
‘afschuwelijk'. County-bestuurder Johnny Olszewski Jr. spreekt van een ‘gruwelijk en een 
hartverscheurend verlies van mensenlevens’. Bron: AD, 30 juli 2021. 

Belastingdienst pikt graantje mee van elke olympische medaille 

Bij elke olympische medaille voor een Nederlandse sporter klapt de fiscus mee. De sporter kan 
het verdiende geld niet zomaar in zijn of haar zak steken. 

Over de medaillebonus die een sporter verdient, moet hij of zij tot de helft aan de 
Belastingdienst afdragen. En dat is best zuur vindt Wiebe Brink, belastingadviseur bij advies- 
en accountantsorganisatie EY. ‘Zeker in deze coronatijd. Veel wedstrijden gingen niet door 
afgelopen jaar waardoor sporters start- en prijzengeld misliepen. En ze kwamen niet in 
aanmerking voor de steunmaatregelen van de overheid.’ Bron: AD, 1 augustus 2021. 

Verbod op huisuitzetting in VS loopt af 

Het verbod op huisuitzetting in de VS, ingesteld om te voorkomen dat mensen die door de 
coronacrisis hun huur niet kunnen betalen hun huis verliezen, verloopt. Een poging de 
maatregel op de valreep nog te verlengen mislukte. Dat betekent dat miljoenen Amerikanen 
dakloos dreigen te worden. 

De Amerikaanse gezondheidsdienst CDC had de maatregel om huurders te beschermen 
ingesteld in september vorig jaar. De coronacrisis leidde destijds tot het verlies van miljoenen 
banen in de Verenigde Staten. De CDC vreesde dat het virus sneller om zich heen zou kunnen 
grijpen als mensen massaal dakloos zouden worden. 

Hoewel het inmiddels beter gaat met de economie, hebben volgens onderzoekers nog steeds 
miljoenen Amerikanen een huurachterstand. De eerste uitzettingen zouden volgens 
Amerikaanse media maandag al kunnen plaatsvinden.  

President Joe Biden steunde het verlengen van het uitzettingsverbod, maar zei dat zijn 
regering daar geen zeggenschap meer over had door een recente uitspraak van het 
Hooggerechtshof. Een van de rechters van het hof waarschuwde vorige maand al dat verdere 
verlenging geregeld moet worden door het Amerikaanse parlement, het Congres. Het Witte 
Huis deed uiteindelijk pas afgelopen donderdag een beroep op het Congres om in actie te 
komen, vlak voor het verlopen van de deadline. Het lukte echter niet om voldoende steun te 
vinden voor verlenging. Bron: AD, 1 augustus 2021. 
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In Indonesië herstellen twee Sumatraanse tijgers van coronabesmetting 

Twee Sumatraanse tijgers, een soort die met uitsterven wordt bedreigd, herstellen in 
Indonesië van een besmetting met het coronavirus. Een van de dieren begon vorige maand in 
een dierentuin verdachte ziekteverschijnselen te vertonen, zoals hoesten, 
ademhalingsproblemen en een verlies van eetlust. Later kreeg ook een andere tijger klachten. 

De negenjarige tijger Tino en de twaalfjarige Hari werden positief getest op corona en 
zijn behandeld met antibiotica en andere middelen, bevestigen de lokale autoriteiten in 
Jakarta zondag. De toestand van de Sumatraanse tijgers zou al verbeteren en waarschijnlijk 
zullen ze weer opknappen. 

Sumatraanse tijgers zijn zeer zeldzaam en komen alleen voor op het Indonesische eiland 
Sumatra. Er leven daar volgens natuurorganisaties nog maar enkele honderden van de dieren 
in het wild. Het is voor zover bekend de eerste keer dat in Indonesië uit een test is gebleken 
dat dieren besmet zijn geraakt met het coronavirus. 

Internationaal komt het wel vaker voor dat dieren het virus oplopen. Er zijn gevallen bekend 
van honden en katten die positief hebben getest. In een Indiase dierentuin overleden in juni 
volgens lokale media ook meerdere leeuwen nadat ze besmet waren geraakt met het 
coronavirus. Dat leidde daar tot extra veiligheidsmaatregelen om verspreiding van het virus 
te voorkomen. 

De autoriteiten in Jakarta weten nog niet hoe Tino en Hari zijn blootgesteld aan het virus. De 
dierentuin was op last van de overheid dicht toen de dieren ziekteverschijnselen begonnen te 
vertonen. Een lokale functionaris zegt dat is uitgezocht wie er toen dienst hadden in de 
Ragunan Zoo, maar die medewerkers lijken het virus niet te hebben verspreid. Bron: AD, 1 
augustus 2021.  

In Thailand demonstreren mensen voor ontslag premier 

In Thailand hebben demonstranten het ontslag van premier Prayuth Chan-ocha geëist 
vanwege zijn omgang met de coronapandemie. Thailand kampt momenteel met de grootste 
uitbraak tot dusver. 

In Bangkok toeterden automobilisten; motorrijders maakten een saluut met drie vingers - een 
gebaar van verzet dat is geïnspireerd op de film The Hunger Games. Zij reden via een twintig 
kilometer lange route van het democratiemonument in het centrum van de hoofdstad naar 
het Don Muang vliegveld. 

‘We kunnen nauwelijks rondkomen nu’, zei een 47-jarige demonstrant die alleen zijn 
voornaam - Chai - gaf, uit angst voor represailles van de overheid. ‘De overheid is er niet in 
geslaagd op tijd vaccins te verschaffen, en veel van ons zijn nog niet ingeënt’, vertelde hij.  

Ook in andere provincies waren protesten. Thailand wil dat voor het einde van het jaar vijftig 
miljoen mensen hun vaccins hebben gehad, maar tot dusver is nog maar 5,8 procent van de 
meer de zesenzestig miljoen inwoners van het land volledig gevaccineerd. Ongeveer 
eenentwintig  procent heeft tenminste één dosis gehad.  

Thailand meldde vandaag 18.027 nieuwe besmettingen en 133 nieuwe doden. Bron: AD, 1 
augustus 2021. 

Farmaceuten Pfizer en Moderna verhogen prijzen van vaccins voor EU  

Pfizer en Moderna hebben de prijzen van de vaccins voor de EU verhoogd. Een shot Pfizer kost 
nu 19,50 euro, tegen 15,50 euro voorheen. Moderna heeft de prijzen verhoogd van 19 naar 
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21 euro per dosis. Dat blijkt uit de laatste bevoorradingscontracten met de EU, meldt de 
Amerikaanse krant Financial Times. 

De voorwaarden van de deal, die dit jaar gesloten werd voor een totaal van maximaal 2,1 
miljard doses tot 2023, werden heronderhandeld nadat uit fase drie van het onderzoek bleek 
dat de vaccins van de bedrijven effectiever zijn dan die van AstraZeneca en Janssen. Bron: 
AD, 1 augustus 2021.  

Nederland blijft waarschijnlijk nog een week rood op Europese 

coronakaart 

Nederland blijft mogelijk vanaf donderdag nog een week langer rood gekleurd op de 
coronakaart van Europa. Dat kan betekenen dat de reisbeperkingen die Duitsland, Frankrijk, 
Noorwegen en andere landen hebben ingesteld voor Nederlandse vakantiegangers langer van 
kracht blijven.  

Landen kunnen extra eisen stellen ten aanzien van testen of bijvoorbeeld quarantaineplicht. 
De verwachting is dat Nederland aanstaande donderdag iets minder donkerrood wordt, als 
gevolg van de daling van het aantal nieuwe coronabesmettingen. Waarschijnlijk blijft alleen 
Noord-Holland de zwaarste kleurcode houden.  

De coronakaart wordt elke donderdag gemaakt door het ECDC, de Europese evenknie van het 
RIVM. De organisatie kijkt naar het aantal en het percentage positieve tests in de afgelopen 
twee kalenderweken. De kaart heeft vier kleuren: groen, oranje, rood en donkerrood.  

Nu staan Noord-Holland, Groningen, Utrecht, Zuid-Holland, Noord-Brabant, Gelderland, 
Overijssel en Limburg  op donkerrood. In Flevoland, Friesland, Zeeland en Drenthe is de 
situatie iets minder ernstig, die zijn roodgekleurd. Omdat het ECDC kijkt naar de cijfers over 
de laatste twee weken, telde de piek van de huidige coronagolf nog net mee voor de kaart van 
afgelopen donderdag.   

Het idee is dat de hoge cijfers wegvallen bij de kaart van komende week. Een provincie wordt 
donkerrood als er in twee weken tijd meer dan 500 op de 100.000 inwoners positief zijn getest. 
In de afgelopen 14 dagen komt alleen Noord-Holland nog boven die grens uit. In die provincie 
zijn in de laatste twee weken 15.930 nieuwe gevallen ontdekt, omgerekend zo’n 553 op elke 
100.000 mensen. Dat is wel een flinke daling. In de twee weken waarop de huidige kaart is 
gebaseerd, telde de provincie 931 positieve tests per 100.000 Noord-Hollanders. 

Groningen duikt van 792 naar 422 positieve tests per 100.000, en Utrecht van 701 naar 409. 
Daarmee gaan ze hoogstwaarschijnlijk van donkerrood naar rood, net als Zuid-Holland, 
Noord-Brabant, Gelderland, Overijssel en Limburg. De andere vier provincies blijven 
vermoedelijk op rood staan. Wanneer de eerste provincies naar oranje kunnen zakken, hangt 
af van het percentage positieve tests.  

Op woensdag komt de Nederlandse overheid met een nieuwe kaart van de risiconiveaus in de 
25 veiligheidsregio’s. Nederland telt vier niveaus: waakzaam, zorgelijk, ernstig en zeer ernstig. 
Welke status een regio heeft, wordt vastgesteld op basis van het aantal positieve tests en het 
aantal ziekenhuisopnames. Het hoogste cijfer van de twee geeft de doorslag. Momenteel staan 
tien regio’s op ernstig en vijftien op zeer ernstig. 

Puur op basis van het aantal positieve tests in de afgelopen week zou Drenthe teruggaan naar 
zorgelijk. De rest van het land zou in dat geval uitkomen op ernstig. Geen enkele regio zou 
dan nog op zeer ernstig staan. Maar het aantal nieuwe ziekenhuisopnames stijgt, waardoor 
regio’s wel op zeer ernstig blijven. Vorige week eindigden Zeeland, Groningen, IJsselland, 
Utrecht, Zaanstreek-Waterland, Hollands Midden en Brabant-Zuidoost door de opnames op 
zeer ernstig.  
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Als in die regio’s alleen het aantal positieve testen had geteld, zou de situatie er ernstig zijn 
geweest. Sindsdien is het aantal opnames in het hele land verder gestegen, de daling daarvan 
is nog niet begonnen. Bron: AD, 1 augustus 2021.    

 

Duizenden tegenstanders van Duitse coronabeleid zijn in Berlijn de straat 

op gegaan 

Duizenden tegenstanders van het Duitse coronabeleid zijn zondagmiddag de straat opgegaan 
in hoofdstad Berlijn. Betogers negeerden een protestverbod en volgens lokale media hangt er 
een gespannen sfeer. Het zou herhaaldelijk tot opstootjes zijn gekomen. 

Demonstranten scanderen leuzen als 'vrede, vrijheid, geen dictatuur' en hebben soms ook 
instrumenten meegenomen. Ze trokken onder meer over de Kaiserdamm. De regionale omroep 
RBB bericht dat de politie met drie waterkanonnen richting die grote boulevard reed. De 
politie meldt op Twitter dat arrestaties worden verricht. 

De autoriteiten hadden meerdere protestacties verboden die voor dit weekend waren 
aangemeld in Berlijn. Het ging onder meer om een geplande demonstratie van actiegroep 
'Querdenken-711' (Dwarsdenken-711), waar ruim 22.000 mensen aan mee hadden moeten 
doen. De politie had er al op gerekend dat sommige betogers toch de straat op zouden gaan 
en heeft zo'n 2250 manschappen ingezet. 

Querdenken is een van de bekendste groepen die zich verzet tegen het Duitse coronabeleid. 
De beweging vindt dat de maatregelen die de overheid neemt om het virus te bestrijden veel 
te ver gaan en zegt te demonstreren voor het herstel van de grondrechten van Duitse burgers. 
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Bij eerdere protesten van de groep zagen de autoriteiten zich soms genoodzaakt in te grijpen, 
bijvoorbeeld omdat mensen zich niet hielden aan de regels die verspreiding van 
het coronavirus moeten voorkomen. Bron: AD, 1 augustus 2021.   

In Berlijn zijn bij verboden demonstratie zeshonderd personen opgepakt 

Bij de verboden demonstraties tegen het coronabeleid in de Duitse hoofdstad Berlijn zijn 
vanmiddag ongeveer zeshonderd personen opgepakt. Hoewel de dertien protesten waren 
verboden, gingen zo'n vijfduizend mensen de straat op. De politie was met 2250 man 
aanwezig, melden Duitse media.  

Hier en daar kwam het tot opstootjes. Enkele agenten zouden gewond zijn geraakt. De politie 
hield waterkanonnen achter de hand. Demonstranten scandeerden leuzen als 'vrede, vrijheid, 
geen dictatuur'. 

Onder meer zogenoemde Querdenker negeerden het demonstratieverbod. Dat is een van de 
bekendste bewegingen die zich verzet tegen het Duitse coronabeleid. De maatregelen van de 
overheid om het virus te bestrijden zouden volgens hen veel te ver gaan. Bron: AD, 1 augustus 
2021. 

Acht gemeenten in Oost-Nederland met nul besmettingen; meer positieve 

tests in IJsselland 

Met Raalte en Deventer als negatieve uitschieters doet Oost-Nederland het als geheel opnieuw 
beter; de daling van het aantal covid-besmettingen lijkt zich door te zetten. Alleen 
veiligheidsregio IJsselland schoot opnieuw omhoog, van 48 op zaterdag naar 104 vandaag. In 
acht gemeenten, waaronder Urk , Staphorst en Putten waren nul positieve tests. 

De drie veiligheidsregio's samen komen vandaag uit op 233 besmettingen. Zaterdag waren dat 
er 257 en vrijdag nog bijna 400. De daling is te danken aan Flevoland ( van 106 zaterdag naar 
54 nu) en Noord- en Oost-Gelderland (van 102 naar 75 vandaag).  

IJsselland jojoot van woensdag 70 naar donderdag 143, vrijdag en zaterdag 61 en 48 naar nu 
weer boven de 100. Staphorst en Olst-Wijhe doen het met elk nul besmettingen heel goed, 
maar in Raalte schiet het aantal positieve tests per 100.000 inwoners omhoog van 13,3 
zaterdag naar 45,1 (van 5 naar 17 besmettingen) vandaag en in Deventer van 7 naar 29,8 
(van 7 naar 30 besmettingen).   

Andere gemeenten met nul nieuwe coronabesmettingen zijn op de Veluwe Putten, Hattem en 
Elburg. In Lochem en Voorst, net als Olst-Wijhe buurgemeenten van Deventer, blijft het 
vandaag ook bij nul besmettingen. In Flevoland zijn alleen in Urk nul gevallen gemeld.  

Landelijk is het aantal positief getesten vandaag opnieuw fors gedaald. Gisteren werden 2983 
besmettingen gemeld; deze zondag zijn dat er 2350. Dat is 1151 lager dan het gemiddelde van 
de afgelopen zeven dagen (3501). 

Met 16 positieve tests is Tholen vandaag de gemeente met de hoogste score per 100.000 
inwoners: 62,1 besmettingen.  Bron: De Stentor, 1 augustus 2021.  

Aantal nieuwe coronabesmettingen is opnieuw gedaald 

Het aantal nieuwe besmettingen is opnieuw gedaald. Afgelopen etmaal werden 2350 nieuwe 
besmettingen vastgesteld, 605 minder dan gisteren. Toen nam het aantal ook al af, met 
488. De daling neemt dus ook toe. 

In totaal zijn er afgelopen week 24.509 coronabesmettingen vastgesteld. Dat zijn er 140,9 per 
100.000 inwoners. Gemiddeld werden er afgelopen week 3501 mensen positief getest. De week 
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daarvoor waren dat er nog 6434, bijna twee keer zoveel. Op dezelfde dag vorige week waren er 
4611 besmettingen, 2261 meer dan vandaag. 

In de gemeente Amsterdam werden de meeste nieuwe besmettingen vastgesteld, dat waren er 
194. Daarna volgt Rotterdam met 107, Den Haag met 89, Westland met 42 besmettingen en 
Eindhoven met 41 positieve tests.  

Op dit moment liggen er in heel Nederland 683 coronapatiënten in het ziekenhuis, zestien 
meer dan gisteren. Daarvan liggen er 187 op de Intensive Care, een toename van zes 
vergeleken met de dag hiervoor. In de afgelopen 24 uur zijn negentien nieuwe patiënten 
opgenomen op de intensive cares in Nederland. 

Op de verpleegafdelingen werden 62 nieuwe opnames van mensen met Covid-19 
geregistreerd. Daar liggen nu 496 mensen die Covid-19 onder de leden hebben. 

De afgelopen 24 uur werden er twee sterfgevallen door corona vastgelegd. Dat betekent niet 
dat zij tussen zaterdag- en zondagochtend zijn overleden, het duurt soms een tijdje voor een 
sterfgeval is geregistreerd. Bron: AD, 1 augustus, 2021. 

Jongeren krijgen korting bij afhaalrestaurants en taxiritten na vaccinatie 

Jongeren krijgen korting bij afhaalrestaurants en taxiritten als ze hun vaccinatie hebben 
gehaald, dat heeft de Britse regering gezegd. Voedselbezorgers en taxibedrijven, waaronder 
Uber, Bolt, Deliveroo en Pizza Pilgrims, zullen mensen stimuleren om zich te laten vaccineren. 

Meer dan 68 procent van de 18- tot 29-jarigen in Engeland heeft een eerste prik gehad. Meer 
dan 72 procent van de volwassenen in het land heeft tot nu toe twee doses gehad, terwijl 88,5 
procent er één heeft gehad.  

Uber zal in augustus herinneringen naar alle gebruikers sturen om hen aan te sporen zich te 
laten vaccineren - en zal op zijn Uber Eats-platform scherp geprijsde ritten en maaltijden 
aanbieden aan jongeren die het vaccin hebben. Deliveroo zal ook vouchers aanbieden, terwijl 
Bolt, een ander taxi-app-bedrijf, 'gratis rittegoed' zal aanbieden aan vaccinatiecentra. 

Sommige gemeenten en liefdadigheidsinstellingen hebben al gratis taxi's aangeboden 
gekregen om mensen naar vaccinatiecentra te helpen. Bron: 1 augustus, 2021. 

Duitse politie controleert of reizigers zich bij binnenkomst houden aan 
testplicht 

De Duitse politie controleert extra of reizigers zich bij binnenkomst houden aan de nieuwe 
testplicht voor iedereen die niet is gevaccineerd tegen corona. De steekproeven zijn op 
autosnelwegen, andere wegen en in treinen in het grensgebied, melden Duitse media. Het is 
de bedoeling zoveel mogelijk personen te controleren. 

Niemand wordt aan de grens teruggestuurd, verzekert de politie. Ook worden niet meteen 
boetes opgelegd. Wel wordt de overtreding bij de verantwoordelijke autoriteiten gemeld. 

Als je 12 jaar of ouder bent en naar Duitsland reist of na een vakantie terugkeert, moet je 
vanaf zondag aantonen dat je niet bent besmet met corona. Je moet dus een negatieve test 
tonen, behalve als je al bent ingeënt of eerder hersteld van een corona-infectie. Tot dusverre 
gold de regeling alleen als je met het vliegtuig arriveerde of uit een land kwam met veel 
besmettingen. Voor grenspendelaars of voor korte reizen gelden uitzonderingen. 

De Duitse regering wil met de testplicht een stijging van het aantal coronabesmettingen op 
het einde van het vakantieseizoen voorkomen. Bron: 1 augustus, 2021.  
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Filipijnse zeevarenden smeken om vaccinatie, maar in Vlissingen kan dat 
niet: ‘We behandelen ze als paria's’ 

Waarom kunnen buitenlandse zeevarenden in Nederlandse havens geen corona-prik krijgen? 
In de havens van Antwerpen en Gent kan dat immers wel.  Henk Danielse van zeemanshuis 
Mission to Seafarers in Vlissingen kan er met zijn pet niet bij. ‘Zeevarenden zijn ontzettend 
belangrijk voor transporten naar Nederland, maar we behandelen ze als paria's.’ 

Hoe surrealistisch het vaccinatiebeleid voor zeevarenden kan zijn, beleefde de Filipijnse 
bemanning van het containerschip Hood Island dat de afgelopen dagen bananen loste in de 
haven van Vlissingen. De Filipijnse zeevarenden smeken al tijden om vaccinatie, zodat ze 
makkelijker van boord kunnen. Ze leven sinds de pandemie toch al in een volstrekt isolement, 
zegt Danielse. ‘Het aantal bezoeken aan het zeemanshuis is sinds de pandemie sterk gedaald. 
Het spaarzame contact dat zeevarenden hebben, is met onze vrijwillige scheepsbezoekers die 
telefoonkaarten en toiletartikelen aan boord brengen. Die mensen leven vaak al acht, negen 
maanden in een isolement. Schrijnend is het.’  

Nederland vaccineert echter alleen zeevarenden met een Nederlandse nationaliteit en 
bemanningen van schepen die onder Nederlandse vlag varen. Andere zeevarenden vallen 
buiten de boot. Ook de Filipijnen op de Hood Island. Dat schip vaart onder de vlag van de 
Bahama's en behoort tot de vloot van Seatrade Reefer Chartering dat in Antwerpen is 
gevestigd. Danielse: ‘Je zou denken: vaar vanuit Vlissingen even door naar Antwerpen omdat 
alle zeevarenden daar wel een corona-vaccin kunnen krijgen. Maar die haven zit niet in de 
route. Kennelijk kan dat niet.’ 

Danielse heeft geen goed woord over voor het vaccinatiebeleid van het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport. ‘Gedetineerden en arbeidsmigranten kunnen wel worden 
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gevaccineerd. Waarom buitenlandse zeevarenden niet? We behandelen ze als paria's. Door dit 
beleid komen zeevarenden nauwelijks meer van boord, vaak ook omdat reders geen 
toestemming geven. Ze zijn als de dood voor een corona-uitbraak, maar als je iedereen 
vaccineert wordt dat risico een stuk kleiner. We willen best onze zeemanshuizen als 
priklocaties aanbieden.’ Ook voor toeleveranciers, stuwadoors en scheepsinspecteurs zou 
vaccinatie van alle bemanningen een stuk veiliger zijn, vult Dennis de Groot van Flushing 
Shipping Agencies aan.  

De GGD Zeeland staat vooralsnog machteloos. ‘Wij vaccineren buitenlandse zeevarenden pas 
als we een officiële opdracht van het ministerie krijgen’, luidt de officiële reactie. Door dit 
beleid ontstaat een tweedeling binnen de grensoverschrijdende haven North Sea Port (NSP). 
In Gent kan het wel, in Terneuzen en Vlissingen niet. Havenbedrijf NSP laat weten voorlopig 
geen actie te ondernemen. In Rotterdam doen ze dat wel. Het havenbedrijf gaat met enkele 
partners op proef alle zeevarenden, ongeacht vlag of nationaliteit, vaccineren. Er zijn voor de 
komende twee maanden 10.000 coronavaccins beschikbaar. Het Janssen vaccin is ideaal, 
want één prik volstaat. Bron: PZC, 1 augustus 2021. 

 

De Hood Island ligt aan de Bijleveldhaven in Vlissingen. Inmiddels is het containerschip op 
weg naar het Verenigd Koninkrijk. © Mission to Seafarers 
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Aaldert (79) uit Delden plaatst advertentie omdat hij géén 
verjaardagsbezoek wil en wordt nu platgebeld 

Aaldert van der Veen uit Delden wordt deze week 80 jaar. Maar al dat verjaardagsbezoek, daar 
zit hij niet op te wachten. Daarom plaatste hij een advertentie in de krant, met het verzoek 
aan mensen om vooral níét te komen. Nu wordt hij platgebeld met felicitaties. „Ik zet de 
telefoon zo uit, anders kom ik nergens meer aan toe.’   

 

Aaldert van der Veen wordt deze week 80 jaar. Maar op bezoek zit hij nu even niet te 
wachten. © Robin Hilberink 

Het stond er in goudgele letters, vlak boven de overlijdensberichten, in de zaterdageditie van 
deze krant. ‘Op woensdag 4 augustus hoopt Aaldert van der Veen 80 jaar te worden. Alle reden 
voor een feestelijk moment. Maar onder de huidige omstandigheden is het onmogelijk een 
ontmoeting te organiseren die alle risico’s van besmetting voorkomt. Daarom vraag ik mensen 
die me willen feliciteren dit enkel telefonisch of schriftelijk te doen. Een beter gelukwensmoment 
stellen we tot nader order uit.’  

De opmerkelijke advertentie is een initiatief van de jarige zelf. „Mijn gezondheid is niet zo best’, 
vertelt de Deldenaar aan de telefoon. „Alles wat in de foldertjes staat over diabetes 2, dat heb 
ik.’ Onnodige risico’s voorkomt hij liever. In november heeft hij corona gehad. „Ik ben altijd 
heel voorzichtig geweest maar ik moest een keer een boodschap doen in een 
elektriciteitswinkel. Mondkapje voor, afstand bewaard; maar het was er zo druk. Drie dagen 
later had ik het. En daar heb ik van geleerd.’ 

Aaldert van der Veen heeft altijd internationaal zaken gedaan. Import en export van textiel. 
‘Van oudsher heb ik heel veel relaties’, vertelt hij. ‘Ik maak veel fouten, maar ik ben heel erg 
goed in het oplossen van problemen.’ Met een knipoog. ‘Dat moet ook wel als je zo onhandig 
bent als ik.’    
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Met die kwaliteit heeft hij in het verleden een hoop mensen geholpen, zegt hij. Mensen die 
dankbaar zijn en aan hem denken op zijn verjaardag. ‘Ik zit liever met een goede man of vrouw 
in de puree, dan met een slechte in het café. Dat heb ik zelf bedacht en daar heb ik mijn hele 
leven naar gehandeld. Iedereen is altijd welkom bij mij, dat weten ze. Maar als alles en 
iedereen komt, dan word ik hartstikke gek en stort ik in elkaar. Ik moest dat een beetje 
reguleren.’ Vandaar de oproep.  

Het resulteerde in een hele lading aan telefoontjes. Zeker tien al op zaterdagochtend, eigenlijk 
teveel, want ‘ik ben niet eens thuis’. „Ik kan de telefoon nu eigenlijk helemaal niet goed 
beantwoorden. Ik moet eerst afmaken waar ik mee bezig ben. Ik schakel de telefoon nu zo uit, 
want het wordt een beetje te gek.’ 

Zijn vrouw is acht jaar geleden overleden, de twee dochters wonen in Engeland en Zwitserland, 
een van hen komt dezer dagen. En dat zal het enige bezoek niet zijn. „Ik ben het 
tegenovergestelde van eenzaam. Het zijn zo twaalf man.’ Maar daar mag het voor nu wel bij 
blijven, vindt hij. „Zo gauw als het gaat, gaan we weer feest houden zoals altijd, bij ’t Hoogspel 
in Delden. Nu kan dat niet.’  Bron: AD, 1 augustus 2021. 

Dumpen we coronapuppy's nu echt massaal in het asiel? Dit zeggen de 
cijfers 

Dataverslaggever Dominique Voss zoekt de feiten achter beweringen en getallen. Deze week: 
dierenasiels verwachtten dat een groot deel van de coronapuppy’s na alle versoepelingen naar 
het asiel zouden worden gebracht, hebben zij gelijk gekregen? 

Nederlanders namen tijdens de pandemie massaal een viervoeter in huis. Uit onderzoek 
van de Stentor bleek dat er in 2020 in deze regio bijna 14.000 gechipte honden bijkwamen, 
1400 meer dan het jaar daarvoor. Bij deskundigen en dierenasiels ontstond de angst dat een 
groot deel van de coronapuppy’s na alle versoepelingen naar het asiel zouden worden 
gebracht. Nu het land weer grotendeels van het slot is, maken we de balans op: zitten de asiels 
vol met coronapups. Bron: De Stentor, 1 augustus 2021. 

 

Politieagent Richard den Boer en zijn Duitse collega Claudia Jacobsen op patrouille door 
middernachtelijk Renesse © Marieke Mandemaker 
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Illegale feestjes, harde muziek, en lachgas; een avond mee met de politie 
in Renesse 
 
Jarenlang was het rustig in Renesse. Met hulp van Duitse collega's had de politie op zomerse 
zaterdagavonden de boel onder controle. Dit jaar is het lastiger. Omdat de kroegen al om 
middernacht sluiten, zoeken jongeren elders vertier. ‘Het was voor ons ook even wennen’, zegt 
politieman Richard den Boer. ‘Maar inmiddels weten we precies waar we moeten zijn.’ 
 
Het is druk op het pleintje achter het politiebureau in Renesse. Elf agenten, twee leden van 
de Duitse Polizei, drie handhavers en een vierkoppig team van 1 Nul 1, preventiemedewerkers 
die jongeren aanspreken op alcohol- en drugsgebruik, worden om negen uur bijgepraat door 
Den Boer. Als operationeel expert moet hij zorgen dat de zaterdagavond en -nacht in en rond 
Renesse rustig verloopt. ‘Ik had gisteren een meisje dat door de alcohol niet meer wist dat ze 
een meisje was’, vertelt hij tot grote hilariteit van zijn toehoorders. Om even aan te geven wat 
je zoal tegen het lijf kunt lopen. Bron: BN de Stem, 1 augustus 2021.  

 

In VS zijn meer dan miljoen doses coronavaccin verloren gegaan 
 
Meer dan een miljoen doses van het coronavaccin zijn in de Verenigde Staten verloren gegaan. 
Dat blijkt uit een onderzoek naar spillage in tien staten, schrijft The New York Times. Alleen 
al in Ohio zijn meer dan 370.000 doses onbruikbaar verklaard. Georgia meldt 110.000 
vernietigde vaccins en New Jersey meer dan 53.000.   
 
De verspilling is voor een deel veroorzaakt doordat het aantal Amerikanen dat zich laat 
inenten flink is gedaald. Medio april werden zo'n 3,4 miljoen injecties per dag gezet, nu is daar 
minder dan een vijfde van over.  
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Volgens de verantwoordelijke functionarissen zijn er vaccins weggegooid door opslag- en 
transportproblemen, maar ook doordat mensen niet kwamen opdagen bij afspraken. In 
sommige delen de Verenigde Staten blijft de vaccinatiegraad laag. Bron: AD, 1 augustus 2021.  
 
 

 
 
 

Britse coronaprofiteurs doen Van Lienden verbleken: politici verkwisten 
miljarden euro’s 
 
Coronaprofiteurs in het Verenigd Koninkrijk doen Sywert van Lienden verbleken. Politici 
hebben miljarden euro’s verkwist met het uitdelen van contracten aan bevriende zakenlui. 
 
De lange lijst van coronaprofiteurs in het Verenigd Koninkrijk groeit door nieuwe onthullingen 
wekelijks. Opgeteld bij grove beleidsfouten aan het begin van de pandemie brengt de kwestie 
de conservatieve regering in verlegenheid. Bron: AD, 2 augustus 2021. 
 

Heineken ziet winst stijgen, met dank aan coronaversoepelingen 
 
Bierbrouwer Heineken heeft zijn omzet in het eerste halfjaar flink zien stijgen doordat in veel 
landen de horeca weer openging. Heineken verkocht 9,6 procent meer in het eerste halfjaar.  
 
In het tweede kwart was de toename zelfs haast 20 procent ten opzichte van dezelfde periode 
vorig jaar, toen de coronacrisis in veel landen hard toesloeg. De omzet in de eerste zes 
maanden ging met 14,1 procent omhoog op eigen kracht, dus zonder de gevolgen van 
bijvoorbeeld wisselkoersschommelingen en overnames. 
Heineken bereikte dit door meer klanten naar zijn duurdere biersoorten, met name het merk 
Heineken, te lokken. In landen als Brazilië, China, Nigeria, Zuid-Afrika, Italië, Mexico en Polen 
groeide de dorst naar Heineken het hardst. 
 
Behalve premiumbieren deden ook drankjes met weinig alcohol het goed. Met name in Europa 
en Noord-, Midden- en Zuid-Amerika verkocht Heineken meer 0.0 bier. Dat was vooral 
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Heineken 0.0, dat in 95 landen wordt verkocht, maar ook steeds meer andere merken van 
Heineken hebben nu alcoholvrije varianten. Zo zijn die er inmiddels ook van Desperados en 
Lagunitas. Daarnaast voert Heineken ook alcoholvrije cidermerken. 
 
Verder is Heineken bezig met een kostenbesparingsprogramma dat jaarlijks 2 miljard euro 
moet opleveren. Dit jaar verwacht het bedrijf daar al 1 miljard van te realiseren. Heineken 
schrapt onder meer 8000 voltijdsbanen wereldwijd en versimpelt de productlijnen door 
minder verschillende verpakkingsvormen te gebruiken. Ook probeert het bedrijf de 
verpakkingen zo licht mogelijk te maken.  
 
Dat alles leverde ook een winst op van net iets meer dan 1 miljard euro. Heineken verwacht 
dat de resultaten over heel 2021 nog onder die van 2019 blijven. 
 
De bierbrouwer maakt zich namelijk nog zorgen om nieuwe coronabeperkingen, met name in 
Aziatische en Afrikaanse landen. Ook merkt het bedrijf dat de grondstofprijzen stijgen en dat 

zal vanaf de tweede jaarhelft gevolgen hebben. Bron: AD, 2 augustus 2021. 
 

 
 
Vakantiekrapte slaat extra hard toe in thuiszorg en zorgcentra: ‘Kunst 
om de roosters rond te krijgen’ 
 
De personeelsbezetting in de ouderenzorg en thuiszorg is in de zomer altijd al een uitdaging, 
maar dit jaar is het extra lastig om de roosters rond te krijgen. Een hoger ziekteverzuim en 
quarantaines maken dat zorginstellingen alle zeilen moeten bijzetten. ‘Het is echt zoeken naar 
waar nog lucht zit’, zegt directeur Thuiszorg Martin Plant van Carinova in Deventer. 
 
De Inspectie voor de Gezondheidszorg constateert dat deze zomerperiode 
capaciteitsproblemen op de loer liggen, mede door het hoge aantal coronabesmettingen onder 
jongeren. De zorg kent veel jonge medewerkers.  Sommige zorginstellingen in het land doen 
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net als in de vorige coronagolf een extra beroep op familieleden. Bron: De Stentor, 2 augustus 
2021. 
 

 

Protestmars in binnenstad Amsterdam, trams omgeleid 

Een groep tegenstanders van de coronamaatregelen en vaccinaties tegen het coronavirus 
demonstreerde vandaag weer in de stad. 

De demonstranten verzamelden zich om 12.00 uur op de Dam en liepen over het Rokin, 
Leidseplein, Spui, Rembrandtplein en de Nieuwmarkt. Het protest wordt op 
Facebook omschreven als een ‘strijd voor de vrijheid’. 

Op de live-webcam was te zien dat de Dam rond 12.00 uur al behoorlijk vol stond. Het GVB 
liet weten dat er vanwege de demonstratie meerdere tramlijnen omgeleid worden. 

Het is niet de eerste keer dat deze organisator een mars in de (binnen)stad organiseert. Vorige 
week vond er ook in de Tuinen van West een groot coronaprotest plaats, dat wel was 
georganiseerd door twee andere organisaties. Er waren duizenden demonstranten aanwezig.  

De organisator schreef op Facebook dat de gemeente geen bezwaar tegen de protestmars had. 
Tijdens eerdere protestmarsen had de gemeente dat ook niet. Bron: AT5, 1 augustus 2021. 
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Achttien plussers kunnen tweede vaccinatie vervroegen 

Iedereen die wil, kan zijn tweede prik eerder krijgen. De GGD nodigt mensen die een 
prikafspraak hebben staan op of na 16 augustus per sms uit om deze te vervroegen. Dat laat 
demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge vandaag weten. 
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‘Er is voldoende vaccin op voorraad en er is voldoende ‘prikcapaciteit’ bij de GGD om deze 
versnelling door te voeren’, aldus het ministerie. 

Vorige week kregen jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 17 al de mogelijkheid om hun 
tweede prik te vervroegen.  Bron: AD, 2 augustus 2021.  

 

Bij coronademonstraties in Berlijn is een dode gevallen 

Bij de verboden coronabetogingen in Berlijn is zondag een dode gevallen. Het gaat volgens de 
politie om een 49-jarige deelnemer. Hij klaagde bij een identiteitscontrole over een tintelend 
gevoel in arm en borst en zakte in elkaar. Politieagenten verleenden eerste hulp in afwachting 
van de komst van een ambulance. Die vervoerde de man naar een ziekenhuis, waar hij later 
overleed. Er is een onderzoek gestart naar de dood van de man.   

Zo'n 5000 betogers protesteerden in de Duitse hoofdstad tegen de coronamaatregelen. De 
politie pakte ongeveer 600 demonstranten op. De meeste deelnemers waren 
zogenoemde 'dwarsdenkers' van 'Querdenken 711' uit Stuttgart.  Zij wilden met 22.500 
aanhangers de eerste verjaardag vieren van hun grote betoging in Berlijn, op 1 augustus vorig 
jaar, maar de autoriteiten verboden dit omdat deelnemers tijdens eerdere betogingen de 
coronaregels zoals afstand houden en het dragen van mondkapjes niet naleefden.   
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In totaal werden dertien betogingen verboden. De organisatoren probeerden dat met kort 
gedingen ongedaan te maken maar vonden geen gehoor bij de administratieve rechters. 
Desondanks mobiliseerden ze aanhangers om naar de Duitse hoofdstad te komen. De 2500 
agenten dreven hen telkens uit elkaar om coronabesmettingen te voorkomen maar de betogers 
verzamelden zich daarna weer.  

Er waren herhaaldelijk confrontaties tussen demonstranten en agenten. In sommige gevallen 
werd geprobeerd om afzettingen te verwijderen en agenten opzij te duwen. De politie gebruikte 
daarbij geweld, verklaarde haar woordvoerder zondagavond. Deelname aan een verboden 
bijeenkomst is in de deelstaat een administratieve overtreding die kan worden bestraft met 
een boete tot 1.000 euro. Bron: AD, 2 augustus 2021.   

Berlijn heeft drie demonstraties voor maandag verboden 

Berlijn heeft drie betogingen verboden die voor maandag waren aangekondigd door 
tegenstanders van de coronamaatregelen. Volgens de politie negeren de betogers 
coronamaatregelen zoals het afstand houden en mogen zij daarom niet de straat op. De 
autoriteiten laten wel andere demonstraties toe.  

In het weekend hebben ondanks een verbod naar schatting 5000 mensen in de Duitse 
hoofdstad geprotesteerd tegen de in hun ogen onwettige en buitensporige coronamaatregelen. 

De beweging 'Querdenken', die zich tegen het coronabeleid keert, had opgeroepen zondag te 
betogen in Berlijn. De politie probeerde betogers aan de rand van de stad al tegen te houden 
en trad in het centrum op tegen de demonstranten, waarbij het tot schermutselingen kwam. 
Er zijn zeshonderd betogers aangehouden. Bron: AD, 2 augustus 2021.   

 

© EPA — Demonstranten afgelopen zondag in Berlijn 
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Aantal coronapatiënten in ziekenhuis op Curaçao stijgt 

Het aantal coronapatiënten dat in het ziekenhuis belandt op Curaçao stijgt aanzienlijk. Op 26 
juli waren er nog twee mensen opgenomen in het ziekenhuis, van wie één op de intensive care. 
Op 1 augustus ging het om vijftien, van wie drie op de ic.  

Curaçao kent sinds vorige maand een flinke stijging van het aantal besmettingen. Dat is 
gestegen van 20 op 1 juli naar 616 op 1 augustus, voornamelijk door de Deltavariant. 

Lange tijd leek de stijging van het aantal besmettingen, in eerste instantie vooral onder 
jongeren tussen de 18 en 24 jaar, nauwelijks gevolgen te hebben voor het aantal 
ziekenhuisopnames. Maar dat is sinds vorige week veranderd. Het ziekenhuis maakte vorige 
week bekend dat verreweg de meeste mensen die worden opgenomen niet of niet volledig zijn 
gevaccineerd. 

Curaçao kent een redelijk succesvol vaccinatieprogramma. Van de ruim 160.000 bewoners 
zijn meer dan 92.000 mensen één keer geprikt. Ongeveer 82.000 mensen hebben twee 
inentingen gehad. Bron: AD, 2 augustus 2021.  

 

Judith vliegt met vals uitgegeven testbewijs naar Curaçao: ‘Het klopt 
gewoon niet’ 

Judith van der Werf is net terug van een zonovergoten vakantie op Curaçao. Om daar naartoe 
te kunnen reizen, liet ze zich testen bij een spoedtestlocatie in De Pijp. Uiteindelijk ontving ze 
van een medewerker van de testlocatie een certificaat dat helemaal niet klopt en dat bovendien 
zeer eenvoudig aanpasbaar is. 
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De Amsterdamse liet zich op vrijdagmiddag 9 juli testen, maar had na 24 uur nog altijd geen 
testuitslag binnen. Ze besloot daarom verhaal te halen bij de testlocatie. Uiteindelijk schreef 
een medewerker haar gegevens op en had ze kort daarna een testcertificaat in haar mailbox, 
waar nogal wat aan mankeerde. 

 

Ik heb vrijdagmiddag die test gedaan. En niet een antigeentest, maar een PCR-test. Ik krijg 
een uitslag van een antigeentest die ik op zaterdag zou hebben gedaan, waarvan de uitslag 
een half uur eerder was, dan dat de test die was gedaan. Zo staat het op papier’, aldus Van 
der Werf. 

Maar dat is niet het enige. Het certificaat blijkt niet alleen foutief, maar is ook nog zeer 
gemakkelijk aan te passen. Vermoedelijk kreeg ze het template van het pdf-formulier 
opgestuurd. ‘Ik kan gewoon de tijden aanpassen. Ik kan van alles doen. Het is een 
nepresultaat, maar ik kan er ook nog eens van alles mee. Ik kan hem nu voor iedereen maken 
die een negatief resultaat wil’, vertelt ze. 

Wat er bij dit individuele geval is misgegaan, wordt door het bedrijf nog uitgezocht. ‘We hebben 
meer dan duizend medewerkers en zij kunnen inderdaad gegevens aanpassen’, aldus Rasmus 
Emmelkamp, oprichter van Spoedtest.nl. ‘Ze hebben waarschijnlijk dan een certificaat 
gemaakt en daar een fout in gemaakt.’ 

Hij benadrukt dat alle medewerkers een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) hebben 
overlegd en dat zij via de zogenoemde NEN-7010-veiligheidsnorm werken. Verder zegt hij dat 
normaliter het certificaat via een geautomatiseerd systeem wordt verstuurd. Ook die 
certificaten zijn uiteindelijk aanpasbaar, maar daarvoor moet dan een speciaal softwarepakket 
worden aangeschaft. 

Opvallend is dat Van der Werf ondanks het evident foutief ingevulde certificaat, toch naar 
Curaçao kon vliegen. De foutieve data op het certificaat werden niet door de 
luchtvaartmaatschappij of door Curaçao zelf opgemerkt. Ook zijn de testcertificaten niet 
voorzien van bijvoorbeeld een unieke code. 

Emmelkamp: ‘We kunnen allemaal codes erop gaan zetten. Maar als je naar het buitenland 
gaat en zij weten helemaal niets van een app die je moet downloaden om die qr-code te lezen, 
dan krijgen mijn klanten die zich bij ons laten testen problemen. Voor mij is het belangrijk 
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dat mensen getest worden, de uitslag krijgen, en zo makkelijk mogelijk de grens over kunnen 
met een certificaat dat wereldwijd geaccepteerd is. En dat doen we op dit moment.’ 

De strafmaat voor het vervalsen van een testbewijs is, afhankelijk van de omstandigheden van 
het geval, valsheid in geschrifte. Daarop staat een gevangenisstraf van ten hoogste zes jaar of 
een geldboete. Van der Werf liet zich na aankomst op Curaçao nogmaals testen, daaruit bleek 
dat ze niet was besmet met corona. Bron: AT5, 31 juli 2021.   

Chaos door Britse 'pingdemic' duurt voort 

Werkgevers in de voedingsmiddelenbranche zijn kwaad op de Britse regering van premier 
Boris Johnson. Door de opmars van de Deltavariant en de strenge quarantaineregels zit een 
groot deel van hun personeel gedwongen thuis. Hierdoor is de toeleveringsketen ernstig 
verstoord geraakt. Een houtjetouwtje-oplossing, die morgen moest ingaan, zorgt bovendien 
voor enorme onduidelijkheid. 

De Britten hebben het de pingdemic gedoopt: lege schappen omdat teveel personeel een 'ping' 
heeft gehad, oftewel een sms'je dat ze in contact zijn geweest met iemand die corona heeft. En 
dat betekent tien dagen quarantaine, ook voor mensen die zelf negatief testen. 

Door de opmars van de Deltavariant van het virus blijken die regels onhoudbaar geworden. 
Inmiddels zitten zoveel Britten in thuisisolatie dat hele sectoren op hun gat liggen. 
Supermarkten kampen met lege schappen door een tekort aan vrachtwagenchauffeurs die de 
winkels bevoorraden. 

 

Lege schappen in een Tesco-filiaal in Londen. Foto: London News Pictures/ANP 

 

Ziekenhuizen stellen operaties uit, restaurants en pubs blijven dicht door een tekort aan 
personeel. Spoorbedrijven verwachten de komende weken fikse ontregeling. 
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De huidige quarantaineregels worden 16 augustus versoepeld, maar dat duurt veel bedrijven 
veel te lang. Dus zou de Britse regering een lijst met essentiële bedrijven opstellen, zoals 
ondernemingen in de voedingsbranche. De medewerkers van deze bedrijven zouden vanaf 
maandag de quarantaineplicht na een 'ping' mogen negeren, mits zij dagelijks op werk worden 
getest. 

Maar nu blijkt ook deze lijst omgeven met chaos. Dit weekend heeft nog altijd maar een fractie 
van de essentiële bedrijven gehoord dat zij op de lijst staan. De criteria zijn bovendien volstrekt 
ondoorzichtig, zeggen branchevereniging in de voedselketen tegen de BBC. 'Het is 
overduidelijk dat de regering het onderling oneens is en hapsnapbeleid bedenkt na 
berichtgeving in de media.' Bron: FD, 25 juli 2021.  

 

 

In Tokio zijn afgelopen etmaal 2195 nieuwe coronabesmettingen gemeld 

Het afgelopen etmaal zijn er in Tokio, waar de Olympische Spelen om dit moment gehouden 
worden, 2195 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Daarmee zet de verspreiding van het 
coronavirus in de Japanse hoofdstad door. 

De Japanse regering besloot vorige week al om de noodtoestand die momenteel in Tokio geldt 
te verlengen tot 31 augustus, na de Paralympische Spelen, die op 24 augustus van start gaan. 
Bron: AD, 2 augustus 2021.   

 

Regering VS werkt samen met influenzers aan vaccinatiebereidheid 

Om de vaccinatiebereidheid onder Amerkaanse jongeren een zetje te geven, werkt de regering 
van president Biden samen met een klein legertje aan influencers. Dat schrijft dagblad The 
New York Times.  
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Ongeveer vijftig influencers actief op kanalen zoals YouTube, TikTok en Twitch sporen hun 
volgers aan om een prik te halen. Een van de influencers plaatste op Instagram bijvoorbeeld 
een videogesprek met gezondheidsexpert. Anthony Fauci, waarin onder meer besproken werd 
of het vaccin invloed heeft op je vruchtbaarheid. De bekendste naam die meewerkt aan de 
campagne is popster Olivia Rodrigo. ‘Het is een eer om het Witte Huis te bezoeken en met de 
potus te spreken over het belang van gevaccineerd worden’, schreef de zangeres op Instagram 
na een bezoek aan president Biden. 

De Amerikaanse overheid zoekt naar nieuwe manieren om jonge mensen aan te sporen zich 
te laten vaccineneren. Minder dan de helft van alle Amerikanen in de leeftijdscategorie 18 tot 
39 zijn volledig gevaccineerd. Iets minder dan de helft van alle Amerikaanse tieners tussen 12 
en 17 moet nog een eerste prik krijgen, schrijft The New York Times. 

Dat influencers worden ingezet voor coronavoorlichting is niet nieuw. De Nederlandse 
regering schakelde vorig jaar april de hulp in van influencers bij de Alleen Samen-
campagne die het coronavirus moest indammen. De rijksoverheid zegt vaker influencers in te 
zetten voor campagnes die gericht zijn op jongeren, omdat ‘een influencer een krachtiger 
communicatiekanaal is’ dan rijksoverheid.nl. Bron: AD, 2 augustus 2021.  

Wachttijd Janssen vaccin verlengd met vier weken 

De wachttijd van het Janssen-vaccin wordt verlengd met vier weken. Tot nu toe konden 
mensen na twee weken in de CoronaCheck-app de bevestiging krijgen dat ze volledig 
gevaccineerd zijn. Mensen die na 13 augustus met het Janssen-vaccin geprikt worden, zullen 
daar nu, op advies van het OMT, vier weken op moeten wachten. Dat liet demissionair premier 
Mark Rutte vandaag weten in een persmoment over het coronavirus. Bron: AD, 2 augustus 
2021.  
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Alle zeevarenden in haven Rotterdam worden gevaccineerd tegen 

coronavirus 

Alle zeevarenden in de haven van Rotterdam kunnen vanaf maandag 
worden gevaccineerd tegen corona. Het Havenbedrijf Rotterdam werkt voor deze proef samen 
met onder meer de Arbo Unie en de KNVR, de branchevereniging voor de zeescheepvaart. 

Eerder konden alleen zeelieden worden gevaccineerd die varen onder Nederlandse vlag of voor 
een Nederlandse rederij, of ze nu Nederlander zijn of niet. De uitbreiding naar alle zeevarenden 
is een proef die twee maanden duurt. Er zijn 10.000 Janssen-vaccins beschikbaar voor alle 
zeeschepen. Van dat vaccin is maar één dosis nodig. 

De Rotterdamse haven heeft zich naar eigen zeggen vanaf het begin van de pandemie ingezet 
voor zeevarenden, onder andere door het ontvangen van zeeschepen die op andere plekken in 
de wereld geweigerd werden. Daarnaast heeft de haven wisselingen van bemanningen 
mogelijk gemaakt die op andere plekken niet konden plaatsvinden. 

Hoe surrealistisch het vaccinatiebeleid voor zeevarenden kan zijn, beleefde de Filipijnse 
bemanning van het containerschip Hood Island dat de afgelopen dagen bananen loste in de 
haven van Vlissingen. De Filipijnse zeevarenden smeken al tijden om vaccinatie, zodat ze 
makkelijker van boord kunnen. In Vlissingen kunnen zeelieden die niet onder de Nederlandse 
vlag vragen echter nog niet gevaccineerd worden. De bemanning leeft daardoor al maanden 
in een volstrekt isolement. Bron: AD, 2 augustus 2021. 

 

Lockdown in Brisbain en omliggende regio’s verlengd 

De lockdown in de Australische stad Brisbane en enkele omliggende regio's in de deelstaat 
Queensland wordt tot zeker zondag verlengd. De lokale autoriteiten zeggen meer tijd nodig te 
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hebben om een uitbraak van de Deltavariant van het coronavirus onder controle te krijgen. 
Maandag werden in Queensland dertien lokaal opgelopen besmettingen geregistreerd. 

Oorspronkelijk zou de lockdown in de derde stad van Australië maar drie dagen duren, tot 
dinsdagavond. Door de verlenging blijven de maatregelen nu tot in ieder geval zondag van 
kracht. 

Ook in veel andere Australische regio's geldt momenteel een strenge lockdown. De 
miljoenenstad Sydney zit inmiddels al bijna zes weken op slot. Vorige week werd de lockdown 
er nog uitgebreid met extra maatregelen. Mensen hadden al een geldige reden nodig om hun 
huis te verlaten en moeten nu ook altijd een mondkapje dragen als ze de deur uitgaan. Ook 
moeten ze in principe binnen vijf kilometer van hun woning blijven. De regering 
heeft militairen ingezet om te controleren of inwoners van Sydney die positief zijn getest op 
Covid-19 zich aan de verplichte thuisisolatie houden. 

Het 25 miljoen inwoners tellende Australië wist het coronavirus vorig jaar nog grotendeels 
buiten de deur te houden, onder meer door de grens bijna volledig te sluiten. De bestrijding 
van de Delta-uitbraak wordt nu echter gehinderd doordat het vaccineren er traag op gang 
komt. Bron: AD, 2 augustus 2021. 

 

 

In Tsjechië zijn coronamaatregelen versoepeld 

In Tsjechië zijn de coronamaatregelen zondag verder versoepeld. Wie gevaccineerd is, negatief 
is getest op het coronavirus of hersteld is van COVID-19, mag zich opnieuw op 
de dansvloer wagen in discotheken. Die waren al een tijdje open, maar dansen was tot nu toe 
verboden vanwege het besmettingsgevaar. 
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Daarnaast mogen zwembaden weer een ongelimiteerd aantal zwemmers toelaten en 
mogen sport- en cultuurevenementen opnieuw worden bijgewoond door maximaal 7.000 
mensen in de openlucht en 3.000 binnen op voorwaarde dat iedereen beschikt over een 
COVID-19-paspoort. Ook andere beperkingen op de bezoekersaantallen - zoals bijvoorbeeld 
voor tentoonstellingen - gaan eveneens op de schop of worden afgezwakt. Er wordt ook niet 
altijd gevraagd naar een COVID-19-certificaat. Wie een kasteel wil bezoeken of een rondleiding 
wil in een dierentuin, hoeft geen certificaat te tonen op voorwaarde dat er maximaal twintig 
deelnemers zijn. 

De regering rechtvaardigt de versoepelingen door te wijzen op het feit dat de situatie zich 
heeft gestabiliseerd. Bron: AD, 2 augustus 2021.   

Ariana Grande roept volgers op zich te laten vaccineren 

Ariana Grande heeft haar volgers op Instagram nog eens op het hart gedrukt om vooral een 
vaccinatie tegen het coronavirus te halen. De zangeres waarschuwt dat de pandemie nog lang 
niet voorbij is. ‘Ik wil graag iedereen helpen die aarzelt bij het nemen van hun beslissing’, 
schrijft Ariana, terwijl ze enkele links met informatie deelt. ‘Deze Deltavariant is nieuw en 
omdat de informatie steeds verandert heb ik wat voor jullie op een rijtje gezet.’ 

Ariana zegt onder meer dat de verspreiding van de Deltavariant veel sneller gaat en vooral 
onder niet-gevaccineerde mensen. ‘Ja, als je gevaccineerd bent kan je het nog steeds krijgen 
maar het beschermt je wel’, zegt ze. Er is minder kans om ernstig ziek te worden, in het 
ziekenhuis te belanden of zelfs te overlijden, zo somt Ariana op. En als je het al hebt gehad 
laat je dan ook vaccineren’. 

De zangeres deelde ook een foto waarop ze een mondkapje draagt. ‘Gevaccineerd en 
gemaskerd’, aldus Ariana. Bron: AD, 1 augustus 2021. 
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Inwoners VK komen in aanmerking derde vaccinatie 

Zo'n 32 miljoen inwoners van Groot-Brittannië komen vanaf volgende maand in aanmerking 
voor een derde vaccinatie tegen het coronavirus, meldt de Britse krant The Telegraph. De 
uitnodiging geldt voor mensen van vijftig jaar en ouder en andere kwetsbare groepen. 

Tot nu toe kregen Britten maximaal twee prikken met het coronavaccin, maar vanwege de 
snelle verspreiding van de Deltavariant van Covid-19 en de vermoedelijke daling van de 
effectiviteit van het vaccin na verloop van tijd, is er in veel landen steeds meer animo voor een 
extra prik. 

Sinds zondag kunnen ouderen in Israël al kiezen voor een derde inenting. Israël is 
daarmee voor zover bekend het eerste land waar dit kan. 

Britten kunnen naar verwachting op zijn vroegst vanaf 6 september een derde inenting 
krijgen. Volgens The Telegraph worden er vanaf dan wekelijks 2,5 miljoen extra prikken 
gezet. De campagne zou in dat geval in december afgerond moeten zijn. Bron: AD, 2 augustus 
2021.  
 

 
 
 

Deltavariant slaat toe in China: meest wijdverspreide uitbraak sinds 
eerste golf in Wuhan  
 
China kampt met een uitbraak van de besmettelijke Deltavariant, die zich via schoonmakers op 
het vliegveld van de stad Nanjing binnen tien dagen heeft verspreid over veertien provincies en 
stadsregio’s. Zaterdag werd bekend dat het virus nu ook rondgaat in de dichtbevolkte 
miljoenenstad Chongqing in West-China en een twintigtal andere steden. 
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Een woonwijk in het oosten van China wordt gedesinfecteerd nadat er een inwoner besmet 
bleek te zijn met corona. Beeld AFP 
 
 
Zaterdag meldde China 75 nieuwe infecties in een dag – voor China torenhoge 
besmettingscijfers. Daarmee is dit de meest wijdverspreide uitbraak sinds het virus eind 2019 
voor het eerst de kop opstak in de stad Wuhan. Door strenge maatregelen, zoals totale 
lockdowns, kreeg China het virus na enkele maanden onder controle. Daarna bleef het bij 
kleine uitbraken, veroorzaakt door geïmporteerde gevallen. De Deltavariant zorgde eerder deze 
zomer al voor een hardnekkige uitbraak onder havenarbeiders in de Zuid-Chinese provincie 
Guangdong. 
 
Bij de huidige cluster, die begon in de Zuidoost-Chinese rivierstad Nanjing, zou het virus op 
een Russische vrachtvliegtuig zijn meegekomen. Tijdens het schoonmaken daarvan zijn regels 
genegeerd, die contact verbieden tussen schoonmakers voor buitenlandse vliegtuigen en 
diegenen die binnenlandse toestellen reinigen. Niet alleen raakten zestig schoonmakers 
besmet, zeker vier reizigers die op het vliegveld van Nanjing het virus opliepen maar geen 
klachten hadden, namen het virus mee naar een populaire vakantiebestemming in Zuid-
China. 
 
In Zhangjiajie , bekend om het berglandschap waar de kaskraker Avatar werd opgenomen, 
woonden ze een culturele show bij met 2.000 toeschouwers, waar geen afstand gehouden 
werd. Zhangjiajie zit nu in een strenge lockdown waarbij ook alle wegen in het gebied zijn 
afgesloten, behalve voor hulpdiensten die worden ingeroepen voor noodgevallen. Alle 
toeristenattracties in Zhangjiajie zijn gesloten, maar de toeschouwers van de bewuste show 
zijn inmiddels over het hele land verspreid.  
 
De zogenaamde Nanjing-cluster heeft al 284 besmettingen veroorzaakt en dagelijks is er weer 
een hoger aantal nieuwe besmettingen. Dat het virus opduikt in dichtbevolkte 
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miljoenensteden, zoals hoofdstad Beijing, de Sichuanese provinciehoofdstad Chengdu en de 
zwaar door overstromingen getroffen metropool Zhengzhou, baart de autoriteiten zorgen. 
Bovendien zijn sommige mensen ondanks hun volledige vaccinatie toch besmet geraakt. Nu 
de Deltavariant steeds verder oprukt, overwegen de Chinese gezondheidsautoriteiten 
kwetsbare groepen een derde prik als booster te geven. 
 
Volgens de Chinese Nationale Gezondheidscommissie zijn tot nu toe in het hele land meer 
dan 1,6 miljard vaccinaties toegediend, op een bevolking van 1,4 miljard. China streeft ernaar 
80 procent van de bevolking tegen het einde van het jaar volledig te hebben gevaccineerd. 
Sinds het begin van de pandemie heeft China 92.930 besmettingen en 4.636 doden 
geregistreerd. 
 
‘De veiligheidssituatie voor toeristen is grimmig’, aldus een mededeling op het socialemedia-
account van het Chinese kabinet zondag. De uitbraak tijdens de drukste periode van het 
vakantieseizoen is een klap voor de Chinese toeristische sector: vakantiegangers wordt 
afgeraden al te ver van huis te gaan en de meest populaire trekpleisters in gebieden met 
uitbraken te vermijden. Ook lopen toeristen kans dat ze ergens vast komen te zitten door 
afgelaste vluchten, reisbeperkingen, quarantaineverplichtingen voor mensen die in de buurt 
van een stad met een uitbraak zijn geweest en plaatselijke lockdowns. 
 
China hanteert een zerotolerance-aanpak van het virus. Als de huidige maatregelen – het 
meervoudig testen van miljoenen inwoners en het hermetisch afsluiten van woongebieden 
nadat een enkele infectie is geconstateerd – niet afdoende blijken, zullen er strengere 
restricties komen. Bron: De Morgen, 2 augustus, 2021.    
 

 
 
Massale tests in Nanjing  © AFP  
 
In China zitten honderdduizenden inwoners in lockdown wegens het stijgend aantal 
besmettingen met de Deltavariant. Die heeft ondertussen ook Wuhan bereikt, de stad waar 
het coronavirus voor het eerst opdook. Maandag zijn in het land 55 nieuwe gevallen 
geregistreerd. Er wordt massaal getest. 
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De uitbraak, die eind juli begon op de luchthaven van Nanjing, in het oosten van China, heeft 
zich nu uitgebreid tot meer dan twintig steden en meer dan tien provincies. Het gaat om de 
ergste uitbraak van coronabesmettingen sinds maanden in China. In totaal zijn minstens 300 
gevallen gelinkt aan de uitbraak in Nanjing. 
 
In een poging om de nieuwe uitbraak onder controle te krijgen, hebben zondag miljoenen 
Chinezen een coronatest ondergaan. In verschillende grote steden in het land wordt 
momenteel massaal getest. Er zijn dus ook honderdduizenden mensen afgezonderd om 
nieuwe besmettingen tegen te gaan. Bron: HLN, 2 augustus 2021.  
 

Ruim 250 Chinezen besmet op tien dagen: ‘Zwaarste uitbraak sinds 
Wuhan’ 
 
In China zijn in tien dagen tijd bijna tweehonderd mensen met het coronavirus besmet 
geraakt. Zeven onder hen verkeren in kritieke toestand. Staatsmedia noemen het de ‘zwaarste 
uitbraak’ sinds de ellende startte in Wuhan. Die heeft zich inmiddels uitgebreid naar twee 
andere delen van het land verspreid, meldden lokale gezondheidsautoriteiten zaterdag. Het 
gaat om 55 nieuwe besmettingen in de provincie Fujian en de regio Chongqing. Eerder werden 
in vier andere provincies en in hoofdstad Beijing al uitbraken van de Deltavariant gemeld.  
 
Alle 9,3 miljoen inwoners van Nanjing moeten nu ook twee keer getest worden. Op sociale 
media zijn lange rijen te zien met mensen die verplicht mondmaskers dragen. Ze moeten 
minstens een meter afstand van elkaar houden en mogen niet tegen elkaar praten. Ook zijn 
alle toeristische attracties en culturele locaties zaterdag uit voorzorg gesloten.  
 
In de provincie Jiangsu zitten honderdduizenden mensen in lockdown. De 1,5 miljoen 
inwoners van toeristenstad Zhangjiajie, in de provincie Hunan, zijn sinds vrijdag in lockdown 
nadat duidelijk was geworden dat enkele besmette personen een theatervoorstelling hadden 
bijgewoond. In het Changping-district van Beijing, waar twee lokaal overgedragen 
besmettingen zijn vastgesteld, gingen donderdag 41.000 mensen in lockdown.  
 
China heeft corona grotendeels onder controle kunnen houden. Er waren nog wel lokale 
uitbraken, maar die werden met doortastende contactonderzoek, reisbeperkingen en 
testmaatregelen binnen de perken gehouden. Wie het land wil binnenkomen, moet sowieso 
ook twee weken in quarantaine.  
 
Voorzorgen genoeg, maar toch kwam er een gat in de dijk. Er wordt nu met de vinger gewezen 
naar een schoonmaakteam dat op 10 juli vanuit Rusland het vliegtuig nam. De werknemers 
zouden zich niet aan de strikte hygiënemaatregelen gehouden hebben.  
 
De directie van de luchthaven kreeg er van hogerhand meteen flink van langs. ‘Er is een gebrek 
aan supervisie, de bazen handelen onprofessioneel’, stelde een belangrijk orgaan van de 
Communistische Partij. Experts zijn er echter van overtuigd dat de uitbraak nog onder 
controle gehouden kan worden. 
 
De plotse toename van het aantal besmettingen doet op sociale media de vraag rijzen of 
Chinese vaccins wel bestand zijn tegen de Deltavariant. Enkele landen uit Zuidoost-Azië 
kiezen alvast eieren voor hun geld en zullen voortaan andere vaccins gebruiken. 
 
China heeft sinds de uitbraak van de pandemie 92.930 besmettingen en 4636 doden 
geregistreerd. Volgens de Nationale Gezondheidscommissie zijn tot nu toe in het hele land 
meer dan 1,6 miljard vaccinaties toegediend, op een geschatte bevolking van 1,4 miljard. 
China streeft ernaar dat 80 procent van de bevolking tegen het einde van het jaar volledig is 
gevaccineerd. Bron: HLN, 31 juli 2021.   
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Transavia annuleert vlucht na rel met lastige passagier, vrouw (43) uit 
Amsterdam aangehouden 
 
Een Transavia-vlucht van Schiphol naar Napels is gisteren geannuleerd na problemen met 
een vrouwelijke passagier. Leden van de Koninklijke Marechaussee (KMAR) hielden de vrouw 
aan wegens ordeverstoring en haalden haar van boord. ‘De overige 182 passagiers zijn 
maandagmorgen alsnog naar hun bestemming gevlogen’, zegt een woordvoerster van de 
luchtvaartmaatschappij tegen deze site.  
 
De gearresteerde passagier is een 43-jarige vrouw uit Amsterdam. Ze werd omstreeks 18.30 
uur van boord gehaald nadat de marechaussee een melding had gekregen over een ‘lastige 
passagier’. ’De vrouw had voordien al stennis geschopt in het toestel en mocht van de 
gezagvoerder niet meevliegen’, zegt een woordvoerder. ‘Ze weigerde mee te werken, waarna 
andere passagiers zich met de zaak gingen bemoeien.’ 
 
Een lid van het cabinepersoneel was flink ontdaan door het incident en meldde zich af. Bij 
gebrek aan een vervanger annuleerde Transavia vlucht HV6413. De passagiers werden 
ondergebracht in een hotel. Ze vertrokken maandag om 07.19 uur alsnog en arriveerden om 
09.26 uur op de luchthaven van Napels.  
 
Transavia spreekt van een ‘heel vervelend’ incident dat nog onderzocht wordt. De 
luchtvaartmaatschappij is daarom karig met informatie maar bevestigt het schrappen van de 
vlucht. ‘Het incident had zoveel impact op het bemanningslid dat de persoon in kwestie zich 
niet meer voldoende fit achtte om te vliegen’, zegt een woordvoerster. Ze geeft geen 
commentaar op een bericht op Twitter dat het bewuste cabinelid werd geslagen door boze 
passagiers en wil evenmin zeggen of de problemen met de vrouwelijke passagier verband 
hielden met alcohol, naleving van de coronaregels of iets anders. Bron: De Stentor, 2 
augustus, 2021.   
 

Noodlanding Air France-toestel door lastige passagier: viel crewlid aan en 
sloeg op deur cockpit 
 
Een opstandige passagier aan boord van een toestel van Air France heeft vrijdagmiddag de 
gezagvoerder ertoe gebracht een noodlanding te maken in de Bulgaarse hoofdstad Sofia. Dat 
gebeurde op een vlucht van Parijs naar New Delhi. 
 
De passagier, een Indiër, zou vrijwel meteen na het opstijgen in Parijs ruzie hebben gemaakt 
met medepassagiers, een lid van de bemanning hebben aangevallen en op de cockpitdeur 
hebben gebonsd, zo meldt een Bulgaarse official vandaag. Daarop besloot de gezagvoerder tot 
een noodlanding. 
 
De man werd in Sofia van boord gehaald op verdenking van het in gevaar brengen van de 
vliegveiligheid. Daarop staat een gevangenisstraf van maximaal tien jaar. 
 
Het vliegtuig heeft de vlucht naar de hoofdstad van India voortgezet. De daden van de man en 
zijn mogelijke motief worden onderzocht. Bron: De Stentor,  2 augustus, 2021. 
 
Eendaagse festivals mogen alleen onder strikte voorwaarden doorgaan: 
maximaal 750 bezoekers 
 
Eendaagse festivals kunnen deze zomer alleen doorgaan onder strikte voorwaarden. Er mogen 
maximaal 750 bezoekers komen en het festival moet in de open lucht of in een open tent 
plaatsvinden. Dat heeft demissionair premier Rutte vanmiddag bekendgemaakt na overleg 
met de meest betrokken ministers. Volgens het Outbreak Management Team (OMT) is het 
risico op een nieuwe golf coronabesmettingen te groot bij grotere evenementen. 
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Het kabinetsbesluit is een domper voor organisatoren van grote festivals en duizenden 
Nederlanders die al een kaartje hadden voor een groot festival in augustus, zoals Dutch Valley 
en Tropikali. Het kabinet had het OMT gevraagd of deze eendaagse festivals verantwoord 
konden doorgaan. Dat lijkt nu niet het geval, zo laat Rutte weten. ‘Helaas is de situatie nu dat 
eendaagse festivals tot 1 september alleen onder strikte voorwaarden kunnen doorgaan’, zegt 
hij.  
 
Volgens Rutte gaat het wel de goede kant op met het aantal coronabesmettingen in Nederland. 
‘We zien gelukkig nog steeds dat het aantal positieve testen afneemt. We zien ook dat het 
aantal ziekenhuisopnames aan het ‘plateauen’ is. We verwachten dat het in de komende tijd 
gaat afnemen. Volgens het OMT zijn er daarom nu geen extra maatregelen nodig.’ Toch is 
Rutte voorzichtig: ‘Ik vraag wel iedereen in Nederland heel scherp te blijven. We hebben nog 
steeds veel besmettingen, vijf keer meer dan in Duitsland.’ 
 
De evenementensector keek reikhalzend uit naar het besluit van Rutte en minister De Jonge 
(Volksgezondheid) van vanmiddag. Het kabinet besloot vorige week om alle meerdaagse 
festival tot 1 september te verbieden. Grote festivals die daardoor werden getroffen, zijn onder 
meer Lowlands, Milkshake en Mysteryland. Maar festivalorganisatoren hoopten dat 
eendaagse festivals wél mochten doorgaan. 
 
Daarover wilde het kabinet op 13 augustus een besluit nemen, maar dat vonden 
festivalorganisatie ID&T en ruim veertig andere evenementenorganisatoren te laat. Zij 
spanden een kort geding aan om de eendaagse evenementen door te laten gaan. Die 
rechtszaak zou afgelopen vrijdag dienen, maar werd uitgesteld nadat het kabinet aankondigde 
om vandaag alvast duidelijkheid te geven. Of het kort geding nu alsnog doorgaat, is nog 
onduidelijk.  

 
Het kabinet gaf vorige week aan te begrijpen dat organisatoren van eendaagse festivals met 
de handen in hun haar zitten vanwege de voorbereiding. Nu alle grotere evenementen - met 
meer dan 750 bezoekers - na 13 augustus worden geschrapt, zullen de gemaakte kosten 
worden vergoed. De financiële regelingen daarvoor worden verruimd, zo liet staatssecretaris 
Keijzer (Economische Zaken) afgelopen week al weten. Bron: AD,  2 augustus, 2021. 
 
Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen is gestegen 
 
Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is maandag gestegen tot 719, het 
hoogste aantal sinds 11 juni. Het gaat om een toename van 36 patiënten vergeleken met 
zondag, blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). 
 
Op de verpleegafdelingen liggen 522 patiënten met Covid-19, de ziekte die door het 
coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er 26 meer dan zondag. Op de ic's liggen in totaal 197 
ernstig zieke covidpatiënten, 10 meer dan de voorgaande dag. 
 
Op de verpleegafdelingen kwamen in de afgelopen 24 uur 60 nieuwe coronapatiënten binnen. 
Op de ic's werden 21 mensen binnengebracht. Bron: AD,  2 augustus, 2021.  
 

Update RIVM 
 
Het aantal nieuwe positieve coronatests is maandag voor de vierde dag op rij gedaald. Tussen 
zondag- en maandagochtend zijn er 2136 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd bij het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat is het laagste aantal in bijna een 
maand tijd. 

Een week geleden werden er op maandag nog 3845 besmettingen vastgesteld, de week 
daarvoor 8878. In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 22.762 positieve tests. Dat 
zijn er gemiddeld 3252 per dag. 
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De afgelopen 24 uur werd er, voor het eerst in twee weken, geen enkel sterfgeval door corona 
vastgelegd. Zondag werden er twee sterfgevallen gemeld. 

In Amsterdam werden de meeste nieuwe besmettingen geteld afgelopen etmaal, in totaal 118. 
In Den Haag werden 77 positieve tests geteld en in Almere 74. In Rotterdam en Utrecht kregen 
respectievelijk 57 en 44 mensen een positieve testuitslag. 

Sinds het begin van de uitbraak, bijna anderhalf jaar geleden, zijn 1,86 miljoen mensen 
positief getest. Ruim 17.700 mensen zijn aan het virus zijn overleden. Bron: AD,  2 augustus, 
2021.  

Na de goede totaalscore van zondag ligt het aantal coronabesmettingen in Oost-Nederland 
vandaag weer wat hoger, terwijl het landelijk juist verder daalt. Raalte zit met 50,4 
besmettingen per 100.000 inwoners in de top 3 van Nederland, maar de regio IJsseland als 
geheel is de dip van zondag weer te boven. 

Van de acht gemeenten waar gisteren nog nul nieuwe besmettingen werden geteld, is vandaag 
alleen Olst-Wijhe overgebleven. De enige andere gemeente in Oost-Nederland waar geen 
positieve tests zijn is Dronten.  

In de veiligheidsregio Flevoland meldt het RIVM vandaag 114 besmettingen; dat is ruim twee 
keer zoveel als zondag en ongeveer evenveel als zaterdag. Dat komt vooral door Lelystad, waar 
vandaag 24 tests positief uitvallen. In Urk, zondag nog op nul, is er vandaag weer één gemeld. 

Noord- en Oost-Gelderland doet het met 123 nieuwe besmettingen ook aanzienlijk minder 
goed dan zondag (75) en ook dan zaterdag (102). In die regio is Oldebroek de uitschieter, met 
acht nieuwe besmettingen.  

Goed nieuws in IJsselland; daar worden vandaag zeventig positieve tests gemeld, tegen 
gisteren nog 104. Daarmee is het aantal van zaterdag (48) overigens nog niet weer bereikt.  

De drie veiligheidsregio’s bij elkaar komen nu uit op 307 nieuwe besmettingen. Zondag waren 
dat er 233.  

Landelijk zet de daling zich opnieuw door. Vandaag zijn er in heel Nederland 2136 nieuwe 
positieve tests gemeld. Dat is opnieuw minder dan de voorgaande dagen. Zondag was het al 
gedaald naar 2350. Dat is ook fors lager dan het gemiddelde van de afgelopen 7 dagen (3252).  

In Raalte zijn vandaag negentien mensen positief getest, ofwel 50,4 per 100.000 inwoners. 
Alleen twee kleine gemeenten in Noord-Limburg scoren gemiddeld nog iets hoger.  

In Amsterdam en Rotterdam dalen de cijfers. Dat geldt in deze regio ook voor Apeldoorn en 
Zwolle en - na een piek gisteren - vandaag ook voor Deventer. Bron: De Stentor, 2 augustus 
2021. 

Kritische Katja Schuurman nu zelf geveld door coronavirus: ‘Vind het een 

kutvirus’  

Katja Schuurman uitte vorig jaar nog stevige kritiek op het beleid rond de coronamaatregelen, 
maar is nu zelf geveld door het virus. En dat valt haar vies tegen, blijkt uit een bericht dat ze 
op Instagram deelt. ‘Oké. Ik zal het maar eerlijk zeggen. Ik vind het nogal een kutvirus!’, aldus 
Schuurman. 

Met een oog dichtgeknepen en een voorzichtig glimlachje, liet Schuurman gisteren weten dat 
het coronavirus ook haar te pakken heeft gekregen. ‘Dag 723 nu. Zo voelt het. En het valt niet 
mee’, schreef de brunette. Hoogstwaarschijnlijk is Schuurman geveld door de Deltavariant, zo 
lijkt op te maken uit de hashtag #kutvariant.  
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 Katja Schuurman © Brunopress  

 
Schuurman zette vorig jaar nog haar vraagtekens bij alle coronamaatregelen. Zo stelde ze dat 
je ziek kon worden van ‘werkloos’ zijn, ‘eenzaamheid’, ‘spanning thuis’, ‘omdat je bedrijf naar 
de klote gaat’  of ‘omdat je depressief bent’. ‘Maar niet door corona. En dat is wat telt’, waren 
haar woorden destijds. 
 
Later verwijderde ze die berichten alsnog. ‘Niet omdat ik er niet achter sta, maar omdat. Ik zal 
proberen niet teveel woorden te gebruiken, want de reacties van sommige media èn politie 
hebben laten zien dat al die woorden daadwerkelijk lezen hun eigen stukjes of verweer maar 
vervelend in de weg stonden.’ Schuurman benadrukte daarna dat het belangrijk is om het 
coronavirus uit te bannen. ‘Samenvatting: Laten we er de komende maand serieus voor gaan! 
Ik sluit af met de leus van het team van All Stars: ‘Samen is niet alleen!’ 
 
Ondanks dat de presentatrice dus eerder kritiek had op het beleid en virus, lijkt ze daar nu 
op terug te komen. ‘Oké. Ik zal het maar eerlijk zeggen. Ik vind het nogal een kutvirus!’, bekent 
Schuurman, die zegt voor altijd dankbaar te zijn als ze weer gezond is. ‘Niets is 
vanzelfsprekend’, maakt ze nog eens duidelijk. 
 
In oktober vorig jaar kreeg haar echtgenoot Freek, met wie ze dit jaar dochtertje Coco kreeg, 
een coronawaarschuwing omdat zijn horecazaak enkele minuten later sloot dan dat de 
bedoeling was. ‘Lieve overheid, dit is beleid voor de bu ̈hne, bureaucratie en willekeur. En lees 
voor dinsdag aub ook die brandbrief van artsen nog even goed door’, sneerde ze toen. Bron: 
AD,  2 augustus, 2021.   
 

Katja Schuurman boos nadat echtgenoot coronawaarschuwing krijgt: ‘Dit 
is beleid voor de bühne’ 
 
Katja Schuurman is boos. Haar partner, chef-kok Freek van Noortwijk, heeft zaterdagavond 
een waarschuwing gekregen omdat hij na 22.00 uur nog gasten in zijn zaak had. Op 
Instagram legt Katja uit waarom ze daar zo kwaad over is. De vermaning kreeg Freek namelijk 
drie minuten nadat zijn restaurant dicht had moeten gaan. 
 
‘Serieus? Een officiële waarschuwing dat je je niet aan de regels -22.00 sluiten- houdt om 
22.03 uur’, schrijft Katja. ‘Omdat je gasten, met jassen aan op weg naar buiten, -een laatste 
propt een hapje dessert naar binnen- niet exact 22.00 buiten staan.’ Katja verwijt ‘de 
handhavers van de wet’ niets. In haar post, waarin ze ook de waarschuwing toont die Freek 
heeft gehad, zegt ze dat het beleid van het kabinet zorgt voor onduidelijkheid. 
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‘Mensen, in zoveel verschillende sectoren, moeten al maandenlang elke dag vechten om hun 
bedrijf te laten overleven. Dit geldt natuurlijk niet alleen voor eigenaren en personeel van 
restaurants. Ook zangers, theatermakers; de hele cultuursector dreigt om te vallen door regels 
die op z'n zachtst gezegd niet consequent doorgevoerd worden voor eenieder in ons land’, gaat 
Katja verder.  
 
Ze vindt dat de uitzonderingspositie van Schiphol en het vliegverkeer niet uit te leggen is. Als 
voorbeeld noemt ze ook een touringcarbedrijf dat maar 15 mensen mag vervoeren. Maar als 
het bedrijf de bussen inzet voor de NS mogen er opeens 30 mensen in. 
 
‘Als we deze ellendige crisis inderdaad 'samen' moeten oplossen, moet er consequent beleid 
worden gevoerd’, stelt Katja, die vindt dat regels gebaseerd horen te zijn op kennis en feiten. 
‘Waardoor eenieder begrip kan en wil opbrengen voor regels en restricties.’ 
 
Katja sluit haar post af met een boodschap aan premier Rutte en de rest van het kabinet. 
‘Lieve overheid, dit is beleid voor de bu ̈hne, bureaucratie en willekeur. En lees voor dinsdag 
aub ook die brandbrief van artsen nog even goed door.’ 
 
Aan het begin van haar betoog spreekt Katja de vrees uit dat ze door haar verhaal te delen 
‘met pek en veren het land uit gejaagd wordt’. Maar dat valt reuze mee. De actrice krijgt zelfs 
veel bijval van haar volgers. ‘Goed dat je dit deelt’, schrijft iemand. Na drie kwartier had Katja 
al ruim 4.600 likes. Bron: AD, 11 oktober 2020.   
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Tegenstander van PSV kampt met corona-uitbraak daags voor de 
wedstrijd 
 
Slecht nieuws voor de aankomende tegenstander van PSV in de derde voorronde van de 
Champions League. Bij FC Midtjylland is er namelijk een corona-uitbraak, waardoor drie 
spelers er dinsdagavond niet bij zijn in Eindhoven. 
 
Dat heeft de Deense club maandag laten weten. Het gaat om Nicolas Madsen, Henrik 
Dalsgaard en Pione Sisto. ‘Spelers worden driemaal in de week getest op het coronavirus, 
maar vanaf nu zal dat dagelijks gebeuren’, schrijft de club in een statement. Dalsgaard en 
Sisto startten tegen Celtic nog in de basis.  
 
Midtjylland reist niet vandaag naar Eindhoven, maar stelt dat met een dag uit. Daarnaast 
neemt de Deense club zo min mogelijk mensen mee naar Nederland om verdere verspreiding 
te voorkomen. Bron: AD,  2 augustus, 2021.  
 

Lewis Hamilton vreest dat hij long covid heeft: ‘Ik worstel nog steeds met 
gezondheid’ 
 
Lewis Hamilton (36) vermoedt dat hij kampt met long covid. Dat geeft de Formule 1-coureur 
aan bij de BBC. De zevenvoudig wereldkampioen moest na afloop van de GP in Hongarije naar 
de dokter toe, omdat hij duizelig werd en alles wazig zag op het podium.  
 
‘Ik heb het hele jaar geworsteld met mijn gezondheid’, vertelt Hamilton. ‘Na mijn 
coronabesmetting eind vorig jaar, is het nog steeds een strijd.’ De grote concurrent van Max 
Verstappen miste in december de Sakhir GP in Bahrein door een positieve test. Een week later 
keerde hij wel terug voor de laatste race van het seizoen in Abu Dhabi, maar Hamilton gaf toe 
dat zijn gezondheid nog niet optimaal was. 
 
Na de veelbewogen race gisteren op Hungaroring, waar Hamilton op het podium belandde, 
zocht hij na die ceremonie medische hulp. De Mercedes-coureur vermoedt dat hij kampt met 
long covid. Dat is een slopende variant van het coronavirus waarbij mensen maandenlang 
gezondheidsproblemen houden. ‘Ik heb er met niemand in het bijzonder over gesproken, maar 
ik denk dat het virus bij mij aanhoudt.’ 
 
Hamilton legt uit: ‘Ik herinner me de klachten toen ik het had. De training is sindsdien anders. 
De mate van vermoeidheid is heftiger en een echte uitdaging. Ik blijf gewoon trainen en 
probeer me zo goed mogelijk voor te bereiden. Wie weet wat het dit keer was? Misschien was 
het hydratatie, maar dat idee heb ik echt niet. Ik had iets soortgelijks op Silverstone, maar dit 
is veel erger.’ 
Ondanks zijn gezondheidsproblemen deed Hamilton gisteren goede zaken. Na de 
diskwalificatie van Sebastiaan Vettel eindigde de Brit op de tweede plek in Hongarije. 
Verstappen werd negende, waardoor Hamilton 16 punten op hem uitliep. De regerend 
wereldkampioen staat nu op 195 punten, Verstappen op 187. 
 
Er volgt nu een korte zomerbreak. Het Formule 1-seizoen gaat verder tijdens de Belgische 
Grand Prix van 27 tot 29 augustus. Bron: AD,  2 augustus, 2021.   
 

Introductieweken nieuwe studenten in gevaar door strenge coronaregels 
 
De introductieweken voor nieuwe studenten zijn in gevaar door de strenge regels die het 
kabinet vanmiddag heeft afgekondigd voor evenementen. Volgens 
studentenorganisatie LSVb maken de strikte voorwaarden veel activiteiten moeilijk of zelfs 
onmogelijk te organiseren.  
 
LSVb-vicevoorzitter Joshua de Roos: ‘De introductieweken zijn een belangrijke tijd voor 
studenten om kennis te maken met hun stad, onderwijsinstelling en medestudenten. Deze 
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beslissing over de evenementen maakt studenten de dupe van de inschattingsfouten van het 
kabinet in juli.’ 
 
Kortlopende evenementen mogen na 13 augustus weer doorgaan, in ieder geval tot 1 
september met hooguit 750 bezoekers. Ook moet het evenement in de open lucht zijn, of moet 
de tent aan vier kanten open zijn.  
 
De meeste introductieweken van universiteiten en hogescholen vinden plaats in de tweede 
helft van augustus. De bezoekers moeten voor toegang een vaccinatiebewijs, recente negatieve 
test of herstelbewijs hebben. Er wordt daarom ook gebruik gemaakt van teststraten. 
 
Normaal huren studentenverenigingen en de organisatie van de introweek clubs en zalen af 
voor activiteiten, maar nu wordt volgens De Roos binnen iets grootschaligs 
organiseren ‘onmogelijk’. Buiten kan met veel extra moeite (hekken plaatsen om locaties, 
regelen van toegang) wellicht nog meer, maar hier lopen de organisatoren volgens de 
vicevoorzitter aan tegen de onzekerheid van goed weer. Bron: AD,  2 augustus, 2021.     
 

ID&T spant alsnog kort geding aan voor festivals zonder camping 
 
Festivalorganisatie ID&T en ruim veertig andere evenementenorganisatoren willen met een 
kort geding voor 1 augustus duidelijkheid bij de overheid afdwingen voor evenementen zonder 
overnachting. Eerder vandaag werd bekend dat deze evenementen nog tot 13 augustus 
moeten afwachten om te horen of en onder welke omstandigheden ze nog door kunnen gaan. 
Alle meerdaagse festivals met overnachting zijn in ieder geval tot 1 september afgelast. 
 
Anderhalve week geleden gaf ID&T aan het kort geding aan te houden, omdat de 
evenementensector om tafel ging met het kabinet. In dat gesprek kwamen ID&T en andere 
brancheorganisaties samen met de overheid overeen dat het veilig door laten gaan van 
festivals met overnachting logistiek onuitvoerbaar is. Campinggasten zouden elke dag een 
coronatest moeten doen, dat is niet te organiseren. Maar voor de evenementen zonder 
overnachting zien de festivalorganisatoren geen andere optie dan het kort geding door te zetten 
om een sneller besluit af te dwingen omdat de risico’s voor de ondernemers en de betrokkenen 
te groot zijn geworden. De rechtbank is gevraagd op de kortst mogelijke termijn een zitting te 
plannen. Bron: AD, 26 juli 2021. 
 
Kort geding festivals tegen de overheid is nog deze week 
 
Het kort geding van festivalorganisator ID&T met zo’n veertig andere festivals dient 
vrijdagochtend bij de rechtbank in Den Haag. De festivals willen van de overheid eerder 
duidelijkheid over de mogelijkheid om festivals zonder overnachting te organiseren. 
Demissionair premier Mark Rutte meldde maandag dat pas op 13 augustus duidelijk wordt 
of er daarna festivals gehouden kunnen worden. Diezelfde dag werd duidelijk dat meerdaagse 
evenementen met campings om praktische redenen (elke dag alle bezoekers op corona laten 
testen) niet kunnen tot 1 september. 
 
ID&T begrijpt niet waarom het kabinet nog tot 13 augustus moet wachten met een besluit en 
eist dat het voor 1 augustus helder is. Dan weten organisatoren, bezoekers en leveranciers 
tijdig waar ze aan toe zijn. Het kort geding was eerder al aangespannen, maar ging toen niet 
door omdat er vruchtbare gesprekken waren tussen de branche en de overheid. Die 
gesprekken gaan ook nu nog door, de mogelijkheid bestaat dat er opnieuw een oplossing 
gevonden wordt voordat de voorzieningenrechter eraan te pas komt. Bron: AD, 27 juli 2021.   
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Organisatoren zwaar teleurgesteld: ‘Festivals en studentenfeesten 
feitelijk van de baan’  
 
Commerciële eendaagse festivals zijn met het kabinetsbesluit om maximaal 750 bezoekers toe 
te staan feitelijk van de baan deze zomer. Dat stelt de Vereniging Nederlandse Poppodia en -
Festivals (VNPF). Ook studenten zijn bedroefd. ‘Dit is echt een heel pijnlijke dag.’ 
 
’Ken jij festivals met 750 mensen?’ is de retorische vraag van directeur Berend Schans. ‘Ik 
niet. Zelfs op de kleinste festivals zijn minimaal 1500 mensen, maar de meesten zitten op 
minimaal tienduizend. Het is echt een heel pijnlijke dag.’ 
 
Het kabinet besloot vandaag dat eendaagse festivals deze zomer alleen door kunnen gaan 
onder strikte voorwaarden. Er mogen maximaal 750 bezoekers komen en het festival moet in 
de open lucht of in een open tent plaatsvinden. Festivals die door het besluit getroffen zijn, 
zijn afgaande op de festivalagenda onder meer Dance Valley (Spaarnwoude), Strafwerk 
(Amsterdam) en Daisy Festival (Tilburg).  
 
Schans verwacht dat alleen festivals die op subsidie draaien een programma voor 750 
bezoekers rond kunnen krijgen. ‘Zij hebben misschien de mogelijkheid om het programma 
aan te passen, om op die manier toch wat artiesten en zzp’ers aan het werk te houden. Maar 
voor festivals die het van de kaartverkoop moeten hebben, is dit geen optie. Het wordt voor de 
meeste festivals de tweede zomer die wegvalt. Het wordt heel spannend of ze dat kunnen 
opvangen.’ 
 
Het is nog niet helemaal duidelijk of het kort geding dat festivalorganisator ID&T eerder 
aankondigde en later weer introk, nu wordt doorgezet. De organisator van tal van festivals 
komt later met een reactie, maar liet eerder doorschemeren dat wel van plan te zijn bij slecht 
bericht vanuit het kabinet. ID&T wilde via de voorzieningenrechter in Den Haag afdwingen 
dat evenementen volgens de Fieldlab-voorwaarden kunnen doorgaan. Daarvoor werden eerder 
dit jaar talrijke experimenten gedaan die volgens ID&T aantoonden dat festivals met de juiste 
voorzorgsmaatregelen veilig gehouden konden worden.  
 

 
 

Dance Valley in Spaarnwoude. © ANP Kippa  

De Alliantie van Evenementenbouwers concludeert in een eerste reactie dat de overheid 
vandaag opnieuw een grote beperking oplegt aan de evenementen. ‘,Met het verbod op 
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evenementen zonder vaste zitplaatsen voor meer dan 750 bezoekers tot 1 september, krijgt de 
evenementenbranche weer een zware teleurstelling te verwerken. Na de meerdaagse festivals 
met camping vorige week, worden nu ook veel eendaagse festivals en meerdaagse zonder 
camping van de zomerkalender geschrapt. Een hard besluit en uiteraard opnieuw een grote 
klap, een hele trieste constatering en bittere pil voor de branche die al zo lang gesloten is.’ 

De Alliantie respecteert het besluit wel. ‘Het is in ieder geval goed dat op korte termijn 
duidelijkheid is verschaft. De garantieregeling van het kabinet zal de financiële pijn 
moeten verzachten.’ 

Die garantieregeling van het rijk voor evenementen is er sinds juni. Organisatoren krijgen een 
groot deel van de gemaakte kosten vergoed, als hun festival sneuvelt vanwege de coronaregels. 
Alleen organisaties die bij de laatste editie van het festival een annuleringsverzekering hadden, 
kunnen gebruik maken van het fonds. 

Ook het Dynamo Metalfestival gaat niet door. De festivalorganisatie noemt het besluit 
‘belachelijk. ‘We ontvangen onder normale omstandigheden altijd duizenden metalheads en 
uiteraard waren er al veel meer tickets verkocht’, schrijft de organisatie op de website. 
 
Mensen die al tickets hadden voor Dynamo Metalfest, kunnen die bewaren voor de volgende 
editie. Die heeft plaats op 20 en 21 augustus 2022. 

Ook de introductieweken voor nieuwe studenten zijn in gevaar door de strenge regels die het 
kabinet vanmiddag heeft afgekondigd voor evenementen. Volgens studentenorganisatie LSVb 
maken de strikte voorwaarden veel activiteiten moeilijk of zelfs onmogelijk te 
organiseren. LSVb-vicevoorzitter Joshua de Roos: ‘De introductieweken zijn een belangrijke 
tijd voor studenten om kennis te maken met hun stad, onderwijsinstelling en medestudenten. 
Deze beslissing over de evenementen maakt studenten de dupe van de inschattingsfouten van 
het kabinet in juli.’ 

Kortlopende evenementen mogen na 13 augustus wel weer doorgaan, in ieder geval tot 1 
september met hooguit 750 bezoekers. Ook moet het evenement in de open lucht zijn, of moet 
de tent aan vier kanten open zijn.  

 
 

Feestende studenten tijdens de Utrechtse Introductie Tijd (UIT) in 2018. © ANP  
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De meeste introductieweken van universiteiten en hogescholen vinden plaats in de tweede 
helft van augustus. De bezoekers moeten voor toegang een vaccinatiebewijs, recente negatieve 
test of herstelbewijs hebben. Er wordt daarom ook gebruik gemaakt van teststraten. 

Normaal huren studentenverenigingen en de organisatie van de introweek clubs en zalen af 
voor activiteiten, maar nu wordt volgens De Roos binnen iets grootschaligs organiseren 
‘onmogelijk’. Buiten kan met veel extra moeite (hekken plaatsen om locaties, regelen van 
toegang) wellicht nog meer, maar hier lopen de organisatoren volgens de vicevoorzitter aan 
tegen de onzekerheid van goed weer. 

De Vereniging van Universiteiten (VSNU) spreekt van ‘een gemengd beeld’ als het gaat om de 
regels voor het organiseren van activiteiten, bijvoorbeeld bij de introductieweken. ‘Enerzijds 
zijn we heel blij dat er in ieder geval iets kan’, zegt een woordvoerster. ‘Maar het is natuurlijk 
ook moeilijk voor de organisaties dat er veel niet kan. Dat wordt aanpassen.’ Bron: AD, 2 
augustus 2021.    

Deel Azië weer in lockdown, gevolgen voor productie én personeel 

Fabrieken in Azië hebben flink last van oplopende productiekosten en een nieuwe golf van 
coronabesmettingen. Met name Indonesië, Vietnam, Cambodja en Maleisië kampen sinds juli 
met een vertraging van fabrieksactiviteit door de opleving van het coronavirus. Steeds meer 
regio’s in deze landen gaan in lockdown, waardoor veel bedrijven komen stil te liggen.  

Het is volgens Lieke Ruijmschoot van CNV Internationaal een nieuwe klap voor 
honderdduizenden fabrieksarbeiders in deze Aziatische landen. ‘In landen als Cambodja en 
Vietnam wordt veel kleding gemaakt voor westerse kledingmerken. Tijdens de lockdown in 
onder meer Europa zakte de productie in en werden veel werknemers naar huis gestuurd. Nu 
bij ons alles weer open is en de vraag weer aantrekt, worden juist deze landen getroffen door 
de Deltavariant en gaat de boel er op slot. Een deel van de fabrieken ligt stil en de vrees is dat 
dat lang kan duren. De vaccinatiegraad is er laag of er worden vaccins gebruikt, zoals de 
Chinese, die minder effectief zijn. In Indonesië is bijvoorbeeld nog geen acht procent van de 
bevolking gevaccineerd. Op alle fronten is dat slecht nieuws en we vrezen dat veel mensen 
zonder inkomsten thuis komen te zitten.’  

Volgens Ruijmschoot heeft de lockdown ook gevolgen voor Nederlandse bedrijven, zoals 
bijvoorbeeld kledingmerken. ‘Er zijn nu al ondernemingen die problemen ervaren met de 
levering uit Azië. De komende weken zal dat alleen maar toenemen.’ Volgens Ruijmschoot 
komen de rechten van werknemers door de verslechtering van de situatie verder onder druk 
te staan. ‘We roepen Nederlandse bedrijven op om met hun leveranciers in gesprek te gaan en 
een oplossing te zoeken, in plaats van heel snel contracten op te zeggen en een alternatief te 
zoeken. Daar help je de lokale arbeiders ook niet mee.’ 

Ook in China - de voorraadschuur van zo’n beetje de hele wereld - worden steeds meer corona-
uitbraken in provincies gemeld, waardoor de industriële productiecapaciteit nog meer klappen 
oploopt. Daarnaast nam de groei van de Chinese fabrieksactiviteit in juli al sterk af, doordat 
de vraag voor het eerst in meer dan een jaar verminderde, zo kwam naar voren uit een nieuwe 
rondgang onder inkopers. De uitslag van deze particuliere meting kwam nagenoeg overeen 
met de officiële cijfers van zaterdag, waaruit ook bleek dat er sprake was van een vertraging. 

De exportmogendheden Japan en Zuid-Korea kenden in juli wel een toename van de 
productie. Maar bedrijven kampten ook daar met productiebeperkingen door problemen in de 
toeleveringsketen en tekorten aan grondstoffen. 

De meest recente cijfers maken duidelijk dat het tempo waarin economieën wereldwijd 
herstellen van de crisis, enorm verschilt. Het Internationaal Monetair Fonds stelde zijn 
groeiprognose voor opkomende landen in Azië voor dit jaar naar beneden bij. Opkomende 
economieën in Azië werden voorheen gezien als een motor van de wereldwijde groei. Nu lopen 
ze qua herstel achter op gevestigde economieën, mede doordat de uitrol van vaccins in deze 
landen trager verloopt. Dit schaadt ook de binnenlandse vraag, zeker in landen die qua 
inkomsten ook afhankelijk zijn van toerisme. Bron: AD, 2 augustus 2021. 
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@  Mr. Lordi ontvangt zijn tweede vaccinatie 

Finland zet influenzers in om vaccinatiebereidheid te bevorderen 
 
Ook Finland zet influencers in om mensen aan het vaccin te krijgen. Gisteren lieten Mr. Lordi, 
frontman van de heavy metalband Lordi, en niemand minder dan de kerstman zich inenten 
tegen het coronavirus. 

Mr. Lordi, die in 2006 het Songfestival won met Hard Rock Hallelujah, liet weten een half jaar 
in zijn woonplaats Rovaniemi verbleven te hebben. ‘Onze Europese tour werd telkens opnieuw 
uitgesteld. Wat dat betreft was het een zware tijd. Maar het is ons wel gelukt om iets te doen 
wat anders onmogelijk was geweest: we hebben afgelopen tijd zeven albums opgenomen.’ En 
dat kon wel eens een wereldrecord zijn, vermoedt Mr. Lordi. Bron: AD,  2 augustus, 2021.   
 

Zomerschool populair: ‘Stevig programma met taal, rekenen en 
woordenschat’ 
 
Even bijscholen in de zomervakantie om corona-achterstanden in te halen? Daar is veel animo 
voor. In Arnhem waren er zelfs nooit eerder zoveel aanmeldingen voor de Zomerschool als dit 
jaar. Over twee weken beginnen maar liefst 150 kinderen aan drie weken extra onderwijs. Met 
veel les in rekenen en taal.  
 
‘De kinderen komen uit de hele stad’, zegt Jonathan Simonis van Stichting Pas, de organisatie 
achter de Zomerschool in Arnhem. Dat heeft volgens haar veel te maken met de achterstanden 
die kinderen het afgelopen schooljaar hebben opgelopen door onderwijs op afstand. ‘Niet alle 
gezinnen kunnen dezelfde ondersteuning thuis bieden.’ Bron: AD, 2 augustus 2021.  

Autoverkoop in een dip door ‘broos economisch herstel’ 

De afgelopen maand zijn in Nederland veel minder nieuwe auto’s verkocht dan in juli vorig 
jaar. Dat is het gevolg van ‘broos economisch herstel’, vertraagde leveringen door 
coronamaatregelen en het wereldwijde chiptekort. Dat melden brancheorganisaties BOVAG, 
RAI Vereniging en databureau RDC. 
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Afgelopen maand werden in Nederland bijna 27.000 nieuwe personenauto’s op kenteken gezet 
en dat is ruim 22 procent minder dan in juli 2020. Het bestverkochte model was de elektrische 
KIA Niro met 1166 stuks. 

Daarmee dook het totaal aantal verkochte auto’s voor heel 2021 tot nu toe onder dat van 
2020. In de eerste zeven maanden van dit jaar werden bijna 190.000 nieuwe personenauto’s 
op kenteken gezet. Dat is 1,5 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. 

‘Vorig jaar was ronduit dramatisch’, zegt een woordvoerder van BOVAG. ‘We hadden verwacht 
dat het dit jaar een stuk beter zou gaan, maar we worden van alle kanten geconfronteerd met 
problemen.’ 

Volgens de zegsman wordt het grootste deel van de nieuwe auto’s in Nederland zakelijk 
aangeschaft als leaseauto voor werknemers of voor ondernemers zelf. ‘Zij kijken nu de kat uit 
de boom. Dat is wat we bedoelen met broos economisch herstel.’ 

Daarbij speelt mee dat veel werknemers nog thuiswerken om verspreiding van het coronavirus 
te voorkomen. Zij krijgen daardoor minder vaak een nieuwe leaseauto. 

De autosector wordt al tijden geplaagd door het wereldwijde chiptekort. Fabrikanten kunnen 
daardoor veel minder voertuigen leveren dan ze hadden gepland. Bron: AD, 2 augustus 2021. 

Ministaatjes San Marino en Vaticaanstad erkennen digitaal 
coronacertificaat van EU landen 

Het Vaticaan en het andere ministaatje San Marino op het Italiaanse schiereiland erkennen 
het digitaal coronacertificaat van de 27 EU-landen, heeft de Europese Commissie 
bekendgemaakt. Dat betekent dat Nederlanders en andere EU-burgers met het certificaat 
zonder zorgen naar de twee landjes kunnen reizen. De EU-landen erkennen andersom ook 
het Covid-19-document dat het Vaticaan en San Marino, geen EU-lidstaten, uitgeven voor 
hun burgers. Bron: AD, 2 augustus 2021.  

Dynamo Metalfest in Eindhoven gaat dit jaar niet door 

Dynamo Metalfest in Eindhoven gaat dit jaar niet door. Dat maakte de organisatie van het 
metalfestival, dat jaarlijks plaatsheeft, vanmiddag bekend. De beslissing heeft te maken met 
de aankondiging van het kabinet dat evenementen zonder overnachting slechts mogelijk zijn 
voor 750 bezoekers. De festivalorganisatie noemt het besluit 'belachelijk'. Bron: AD, 2 
augustus 2021.  
 

Festivalorganisatie ALDA vindt nieuwe coronamaatregelen een bittere pil 
 
Festivalorganisator ALDA, die onder meer A State of Trance organiseert, vindt de nieuwe 
coronamaatregelen die het kabinet maandag heeft aangekondigd 'een bittere pil'. 
Demissionair premier Mark Rutte maakte bekend dat eendaagse festivals tot 1 september 
maximaal 750 bezoekers mogen ontvangen. ALDA is blij met die duidelijkheid, maar wil ook 
zo snel mogelijk meer weten over festivals na 1 september. Bron: Tubantia, 2 augustus 2021. 
 

Stadions maar voor twee derde gevuld: ‘Deze beperkende maatregel is 
puur voor de bühne’ 
 
De KNVB is met de Eredivisie CV en Keuken Kampioen Divisie zwaar teleurgesteld in het 
kabinetsbesluit om de beperkende coronamaatregelen voor het bezoek aan stadions te 
verlengen tot en met 1 september 2021. Hierdoor mogen de clubs bij de wedstrijden in 
augustus maar twee derde (67%) van hun stadioncapaciteit gebruiken. 
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‘Het probleem rondom controle en handhaving speelt niet in het voetbal, maar in de 
(nacht)horeca’, betogen de drie organisaties in een gezamenlijke verklaring. ‘Zo laat de recente 
daling van cijfers ook zien. Onze strikte protocollen en het Testen voor Toegang in het voetbal 
zijn zeer effectief om de gezondheid en veiligheid van ons publiek te waarborgen. Deze 
beperkende maatregel is dan ook puur voor de bühne.’ 
 
De KNVB, de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie willen hun onvrede snel kenbaar gaan 
maken in gesprekken met het kabinet. ‘We gaan immers al door de 1,5 meter heen bij een 
bezettingsgraad van twee derde. In september heeft iedereen de mogelijkheid gehad om zijn 
tweede vaccinatieprik te krijgen. De besmettingen nemen snel af en de ziekenhuisopnames 
stabiliseren. Het ligt in de lijn der verwachting dat we dan weer kunnen opschalen naar 
honderd procent publiek in de stadions.’ 
 
Volgens de drie organisaties doet de voetballerij er alles aan om de risico’s op coronagebied 
tot een minimum te beperken. ‘Het voetbal beschikt over deskundige en professionele 
veiligheidsorganisaties die zorgen voor een veilige omgeving. Dat is gebleken op basis van de 
Fieldlab-resultaten en ook uit recent georganiseerde wedstrijden met publiek (inclusief 
testbewijzen) blijkt dat het voetbal zijn zaken goed op orde heeft. De wedstrijden op het EK in 
de Johan Cruijff Arena, wedstrijden in de voorbereiding van clubs en onlangs nog bij het 
Champions Leagueduel van PSV hebben niet geleid tot grote corona-besmettingshaarden.’ 
 
Het seizoen in het betaald voetbal begint komend weekeinde met de eerste speelronde in de 
Keuken Kampioen Divisie. Ook staat het duel om de Johan Cruijff Schaal tussen Ajax en PSV 
op het programma. Een week later, op 13 augustus, start de eerste speelronde in de Eredivisie. 
Bron: AD, 2 augustus 2021.  
 

Kabinet besluit in najaar over derde vaccinatie 
 
Het kabinet besluit waarschijnlijk in het najaar of volledig gevaccineerde mensen een extra 
prik van het coronavaccin moeten ontvangen om beter beschermd te zijn tegen het virus. 
Tegen die tijd ligt er naar verwachting een advies van het Outbreak Management Team (OMT) 
en de Gezondheidsraad, zegt het ministerie van Volksgezondheid. Onlangs bleek dat 
miljoenen kwetsbare Britten naar verluidt op korte termijn een derde prik krijgen. In juni 
werden het OMT en de Gezondheidsraad al eens gevraagd naar hun visie op zo'n extra 
'booster'. De adviesorganen gaven toen gezamenlijk aan dat er nog te veel onzekerheden zijn 
over de verloop van het virus en de vaccins. Wel noemden ze het toen al 'aannemelijk dat een 
boostervaccinatie of vaccinatie met een aangepast SARSCoV-2-vaccin in het verschiet ligt'. 
Bron: Tubantia, 2 augustus 2021.  
 

Duitsland start met extra vaccinatie voor risicogroepen 
 
Duitsland begint met een extra coronaprik voor risicogroepen. Vanaf september kunnen 
ouderen of personen met een zwakke gezondheid zo'n zogenoemde booster krijgen. 

De extra prik vloeit voort uit zorgen over een 'een verminderde of snel afnemende' reactie van 
het afweersysteem (immuunrespons) op corona bij sommige groepen die zijn gevaccineerd. De 
booster van de fabrikanten Pfizer/BioNTech of Moderna wordt ook aangeboden aan personen 
die zijn ingeënt met AstraZeneca of Janssen (Johnson & Johnson). 

De verruiming van de inentingscampagne was een unaniem besluit van de 
gezondheidsministers van de zestien Duitse deelstaten, in afstemming met de Duitse minister 
van Gezondheid, melden Duitse media. Bron: Tubantia, 2 augustus 2021.  
 

In België loopt onderzoek of supermarktketens afspraken maakten over 
verkoopprijs mondkapjes 
 
In België loopt een officieel onderzoek of supermarktketens onderlinge afspraken over de 
verkoopprijs van mondkapjes hebben gemaakt. Prijsafspraken tussen concurrenten zijn 
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verboden. De landelijke concurrentiecontroleur, de Belgische Mededingingsautoriteit, 
bevestigde vandaag dat het onderzoek een jaar geleden begon. Dat was kort nadat 
supermarkten waren gestart met de verkoop van de mondmaskers. ‘We hebben toen dingen 
gezien die ons wat vreemd leken’, aldus de controleur. De instantie vermoedde dat 
winkelketens samen besloten om de prijs op een zeker niveau te zetten. Het onderzoek gaat 
mogelijk nog enkele maanden duren. Een woordvoerster van Albert Heijn laat weten dat het 
bedrijf in België niet betrokken is bij het onderzoek. Haar is niets bekend over een eventueel 
vergelijkbaar onderzoek in Nederland. Dat zou dan moet gebeuren door controleur ACM. Een 
zegsman van die organisatie zegt geen uitspraken te kunnen doen over welke onderzoeken al 
dan niet lopen in ons land.   Bron: Tubantia, 2 augustus 2021.   
 
 

 
 

OMT had liever een strenger testbeleid gezien voor evenementen 
 
Het Outbreak Management Team (OMT) had liever een strenger coronatestbeleid voor 
evenementen gezien en stelde voor om meezingen tijdens evenementen te ontraden. Dat blijkt 
uit het advies dat aan de Tweede Kamer is gestuurd. Het kabinet heeft het advies voor een 
aantal strenge maatregelen niet overgenomen omdat die niet uitvoerbaar zouden zijn. 
 
Het OMT had graag gezien dat de antigeentest, waarmee bezoekers een evenement kunnen 
bezoeken, hooguit 24 uur oud mogen zijn aan het eind van het evenement. Dat is niet 
realistisch, zo vindt het kabinet. Het zou voor evenementen die lang duren namelijk in de 
praktijk betekenen dat mensen zich ook 's nachts moeten laten testen, schrijft demissionair 
zorgminister Hugo de Jonge aan de Kamer. 
 
Het kabinet zag een dringend advies om publiek te ontraden om mee te zingen evenmin zitten. 
Dat is volgens de minister niet uitvoerbaar en niet handhaafbaar. Artiesten onderling afstand 
laten bewaren, zoals het OMT had voorgesteld, hoeft ook niet. Voor kunst- en cultuur is 
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namelijk een uitzondering gemaakt op de regels als de artiesten anders ‘deze activiteiten niet 
op gepaste wijze’ kunnen uitoefenen.  Bron: Tubantia, 2 augustus 2021.   
 

Sucre in noordwesten van Colombia verplicht niet gevaccineerden tot 
zelf-isolatie 
 
De gemeente Sucre, in het noordwesten van Colombia, verplicht haar niet-gevaccineerde 
inwoners tot een zelf-isolatie van acht dagen. Wie de regels met voeten treedt, riskeert een 
boete van zo'n 219 euro.  

‘We moeten standvastig zijn als leiders. Iedereen moet worden gevaccineerd. Degenen die dat 
niet zijn, kunnen niet circuleren in de gemeente Sucre’, verklaarde de burgemeester Elvira 
Julia Mercado volgens persbureau AFP op een lokale radio. 

Volgens het stadsbestuur zijn er voldoende vaccins om 28.000 mensen te vaccineren, maar 
hebben slechts 10.000 inwoners één of beide prikken gehaald, omdat er valse informatie 
rondgaat over de vaccins. ‘Er zijn religies die zich verzetten tegen vaccinatie, dat het vaccin 
de antichrist is, anderen zeggen dat de gevaccineerden binnen twee jaar zullen sterven ’, zei 
de burgemeester. 

Volgens het gemeentelijke besluit moeten vaccinatiebewijzen worden getoond om toegang te 
krijgen tot winkels, bars, restaurants of banken van de gemeente. Er zullen controles worden 
uitgevoerd bij de in- en uitgangen van de stad. Bron: Tubantia, 2 augustus 2021.  

 

© Getty Images  Een Colombiaan toont zijn vaccinatiebewijs. 

In Marokko is avondklok ingesteld 
 
Marokko heeft een avondklok afgekondigd van 21.00 uur tot 05.00 uur. De regering hoopt 
met de spertijd, die dinsdag in zal gaan, de uitbraak van het coronavirus af te remmen. Het 
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aantal besmettingen in Marokko stijgt sinds vorige week weer flink. Reizen tussen steden is 
beperkt tot medisch noodzakelijke reizen. Bron: Tubantia, 2 augustus 2021. 
 

In VS heeft 70 procent van bevolking eerste vaccinatie gehad 
 
In de Verenigde Staten heeft zeventig procent van de bevolking een eerste inenting tegen het 
coronavirus gekregen. Daarmee is een doel van de regering gehaald, maar een maand later 
dan gepland. President Biden had gehoopt dat begin juli zeventig procent een eerste prik had 
gekregen. In april was er een grote daling in het aantal inentingen in de VS. Daarna kwamen 
er steeds meer uitbraken met de erg besmettelijke Deltavariant, waardoor de 
vaccinatiebereidheid weer toenam. Bron: Tubantia, 2 augustus 2021. 

 

Verpleegkundige Annemarie de Witte (links), longarts Sunil Ramlal (derde van links) en 
verpleegkundige Mavis Hassankhan (rechts vooraan) van het IJsselland Ziekenhuis helpen in 
de strijd tegen het coronavirus in het Ziekenhuis Wanica in Suriname. © Stefano Tull  
 

Toen Covid hier beter onder controle was, gingen deze artsen naar 
Suriname: ‘We geven alles’ 
 
Corona bracht longarts Sunil Ramlal (54) voor het eerst in veertig jaar terug naar zijn 
geboorteland Suriname. Hij is een van de zorgverleners van het IJsselland Ziekenhuis in 
Capelle aan den IJssel die aansluit in een estafette om medische hulp te bieden aan het door 
Covid geteisterde land. 
 
Eind mei werd in Suriname code zwart afgegeven: op de intensive care waren niet meer genoeg 
bedden beschikbaar. De Manaus-variant van het coronavirus zorgde voor een explosie aan 
besmettingen. Medische teams reisden vanuit Nederland naar Suriname af om 
de  zorgverleners te ondersteunen. 
 
Momenteel hebben longarts Sunil Ramlal en verpleegkundigen Mavis Hassankhan (59) en 
Annemarie de Witte (40) het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel voor twee weken 
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verruild voor het Regionaal Ziekenhuis Wanica, net buiten Paramaribo. Vanuit een kantoor 
in het Surinaamse ziekenhuis delen zij hun ervaringen. 
 
‘We hebben het idee dat de instroom van Covid-patiënten in de ziekenhuizen afneemt. Het is 
veel heftiger geweest’, vertelt longarts Ramlal uit Utrecht. In het land zijn bepaalde 
lockdownregels net versoepeld. Zo gaat de avondklok drie uur later in, niet meer om 18.00 
maar om 21.00 uur. Wel is het advies nog steeds om mondkapjes te dragen, thuis te blijven 
en alleen voor noodzakelijke werkzaamheden, medische noodgevallen of het doen van 
noodzakelijke boodschappen het huis te verlaten. Nog altijd geldt het hoogste risiconiveau. 
 
Wanneer het interview plaatsvindt, is het Capelse team net een paar dagen aan de slag. Voor 
het splinternieuwe ziekenhuis staan grote tenten, die de afgelopen maanden zijn gebruikt om 
de massale toestroom van Covid-patiënten op te vangen. Ze staan nu leeg. 
 
Toch is de hulp van de medici uit Nederland nog steeds hard nodig, als aanvulling op de 
zorg. ’Wij helpen bij de directe Covid-zorg op de cohortafdelingen’, vertelt verpleegkundige De 
Witte uit Rotterdam. Het gaat om twee units, waar in beide nu zo’n twintig patiënten liggen. 
‘We verzorgen patiënten en bieden hulp waar nodig. We hebben infusen geprikt, hartfilmpjes 
gemaakt, sondevoeding toegediend, sondes ingebracht en zuurstoftherapie gegeven via 
Optiflows. Eigenlijk alle zorg die een ziekenhuis in Nederland ook biedt’, schetst ze de invulling 
van hun dagen. Met Optiflow-apparaten kan er onder hogere druk zuurstof worden 
toegediend.   
 
Het merendeel van de Covid-patiënten heeft veel zuurstof nodig. Als hun situatie verslechtert 
en er ic-zorg nodig is, moeten ze worden overgebracht naar een ic-bed in een ander ziekenhuis. 
De ic-afdeling in Ziekenhuis Wanica is nu gesloten. 
 
Ook geven de zorgverleners scholing over bijvoorbeeld Optiflowzorg en verneveltherapie. ‘Wij 
nemen de zorg  van de huidige artsen en zorgverleners hier niet over’, benadrukt Ramlal. ‘We 
hebben een ondersteunende rol, we helpen om de werkdruk, die erg hoog is, te reguleren. Met 
de mogelijkheden die ze hier hebben, halen ze het maximale eruit. Wij proberen te helpen bij 
de reguliere Covid-zorg, denken mee bij diagnoses en zijn extra handen aan het bed.’  
 

 
 

Voor het Ziekenhuis Wanica staan tenten voor Covid-patiënten. © AD  

De zorgverleners van het IJsselland Ziekenhuis blijven in totaal twee weken. Ramlal: ‘Door de 
enorme stroom van patiënten zijn alle handen nodig, maar het is niet zo dat goed 
gekwalificeerd personeel vanuit Nederland twee of drie maanden beschikbaar is. Vrijwilligers 
kunnen zich voor een paar weken opgeven.’  
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De drie zijn blij dat ze kunnen helpen. Ramlal: ‘In Nederlandse ziekenhuizen hebben we ons 
beziggehouden met de scenario’s: wat te doen bij code zwart? Gelukkig hebben we dat niet 
meegemaakt. Als je kijkt wat het inhoudt, schrik je daar enorm van. Dat wens je niemand toe. 
Nu dat wel gebeurt in een land waar Nederland affiniteit mee heeft, wil je als hulpverlener 
helpen.’ Door sponsoring en dankzij de stichting Vrienden van het IJsselland Ziekenhuis 
gingen er ook twee Optiflow-apparaten, vernevelapparaten en saturatiemeters mee.  

De Witte: ‘Suriname werd zwaar getroffen in een periode dat Covid in Nederland steeds beter 
onder controle was. In ons eigen ziekenhuis waren we aan het afschalen. Daardoor kijk je 
verder dan je eigen muren, samen met mijn collega’s met Surinaamse roots.’  

‘Via het nieuws en via mijn tantes hoorde ik dat het zo slecht ging’, vertelt de Rotterdamse 
verpleegkundige Hassankhan. ‘Toen de kans zich voordeed, heb ik mij aangemeld. Het geeft 
een voldaan gevoel om landgenoten te kunnen helpen.’  

Voor Ramlal is het zelfs de eerste keer sinds zijn vertrek uit Suriname, veertig jaar geleden, 
dat hij weer in zijn geboorteland is. ‘Nooit eerder ben ik teruggekeerd naar Suriname, omdat 
ik er geen binding mee heb’, vertelt de longarts. ‘Het was initieel niet de reden om naar 
Suriname te gaan. Maar toen ik eenmaal hier was, kreeg ik wel een gemengd gevoel. Het is 
bijzonder om na veertig jaar te zien wat er van Paramaribo geworden is en hoe het er hier aan 
toegaat.’  

Tijd om contact op te nemen met familie neemt hij niet. ‘Dat is niet mijn missie’, aldus Ramlal. 
‘Samen met alle collega’s van hier zijn we aan het einde van de dag bekaf. De ondersteunende 
rol is menens, we moeten alles geven. Als we in ons hotel aankomen zijn we uitgeput, maar 
hebben we een voldaan gevoel: we hebben een zinvolle bijdrage geleverd.’  

En dat na een heftige periode, waarin zorgverleners zich ook in Nederland een slag in de rondte 
hebben gewerkt. ‘We hebben gebuffeld als geen ander. Toch is de roeping dat wij mensen 
willen helpen erg sterk, al merken we dat het energie vergt. Hopelijk blijft het in Nederland 
rustiger, zodat we straks de ruimte krijgen om ons energieniveau op peil te krijgen.’ Ze maken 
zich wel zorgen over de vaccinatiegraad in Suriname, die achterblijft.  

De Witte: ‘Surinaamse collega’s die hier vanaf het begin aan het werk zijn, geven aan dat ze 
een heel pittige en zware tijd hebben gehad, zeker toen de tenten nog in gebruik waren. Ik 
probeer me een voorstelling te maken van hoe het moet zijn geweest, maar dat is moeilijk.’ 

Ramlal: ‘Daarom zijn ze blij met meer handen, het geeft verlichting.’ Bron: Tubantia, 2 
augustus 2021.  

Nederlandse luchtvaartsector heeft afgelopen kwartaal ruim vier keer 
zoveel passagiers verwerkt als in dezelfde periode vorig jaar  

De Nederlandse luchtvaartsector heeft het afgelopen kwartaal ruim vier keer zoveel passagiers 
verwerkt als in dezelfde periode vorig jaar. Dat waren er echter nog steeds veel minder dan in 
dezelfde periode in 2019, voor de coronapandemie. Dat meldt het Centraal Bureau voor de 
Statistiek (CBS). 

In het tweede kwartaal van dit jaar reisden 3,9 miljoen passagiers van en naar de vijf nationale 
luchthavens in Nederland. In dezelfde periode in 2019 waren dat er nog geen miljoen. Toen 
was de reissector bijna volledig ingestort door de uitbraak van het coronavirus en de 
daaropvolgende reisrestricties en lockdownmaatregelen. Sindsdien krabbelt de 
luchtvaartsector langzaam weer op.  

In 2019 verwerkten de Nederlandse luchthavens nog bijna 18 miljoen passagiers in het 
tweede kwartaal. In het eerste kwartaal van 2021 werden 2,1 miljoen passagiers vervoerd. 

De meeste reizigers vlogen in het tweede kwartaal van 2021 van en naar een Spaanse 
bestemming. Het ging om 593.000 passagiers, ruim 15 procent van het totaal. Op de tweede 
plaats komen de Verenigde Staten met 7 procent van het aantal luchtvaartpassagiers. 

Het vrachtverkeer is inmiddels hersteld van de coronacrisis. De hoeveelheid door de lucht 
vervoerde goederen nam in het tweede kwartaal van 2021 op jaarbasis met een derde toe tot 
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456.000 ton. Dat is ook meer dan in hetzelfde kwartaal in 2019. De meeste luchtvracht wordt 
al jaren verhandeld met Azië, vooral met China. Dat is niet veranderd door de 
coronapandemie. Bron: Tubantia, 3 augustus 2021. 

IMF heeft 650 miljard dollar goedgekeurd voor steun kwetsbare landen 

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft maandag (lokale tijd) een bedrag van 650 
miljard dollar (ruim 547 miljard euro) goedgekeurd om landen te helpen de coronacrisis te 
doorstaan. Het gaat om het grootste steunbedrag sinds de oprichting van het IMF. Het geld 
heeft als doel landen te helpen met oplopende schulden en de financiële gevolgen van de 
coronapandemie. 

Het is voor het eerst sinds de wereldwijde economische crisis in 2009 dat de organisatie van 
de Verenigde Naties een groot steunbedrag met dit doel vrijmaakt. Destijds ging het om 250 
miljard dollar (ruim 210 miljard euro). 

IMF-topvrouw Kristalina Georgieva omschrijft het noodbedrag als 'een prik in de arm voor de 
wereld' die zal helpen de wereldwijde economische stabiliteit te bevorderen. ’Het zal vooral de 
meest kwetsbare landen helpen die worstelen met de impact van de coronacrisis’, zei 
Georgieva maandag in een verklaring. Bron: Tubantia, 3 augustus 2021.  

Het coronavirus lijkt te zijn vrijgekomen uit laboratorium in Wuhan 

Het coronavirus lijkt voor 12 september 2019 per ongeluk vrijgekomen uit een laboratorium 
in het Chinese Wuhan, de metropool waar een paar maanden later de coronapandemie 
uitbrak. Volgens de Republikeinse partij in het Amerikaanse parlement is er bewijs dat 
suggereert dat het virus dus wel degelijk uit het lab is ontsnapt. De Republikeinen van 
voormalig president Trump stellen dit in een rapport over de oorsprong van Covid-19, het 
virus dat de wereld al zo'n anderhalf jaar in zijn greep houdt. Over de afkomst van het virus 
is veel gespeculeerd. Trump zelf beweerde ruim een jaar geleden al dat het virus uit het 
laboratorium in Wuhan stamt. Bron: Tubantia, 2 augustus 2021.   

Autoriteiten in Wuhan maken bekend dat alle inwoners getest gaan 
worden op coronavirus 

De autoriteiten in de Chinese stad Wuhan hebben tijdens een persconferentie aangekondigd 
dat ze alle inwoners van de stad willen testen op het coronavirus. De aankondiging volgt op 
het nieuws dat er voor het eerst in meer dan een jaar tijd lokale coronabesmettingen zijn 
vastgesteld in de miljoenenstad. 

De centraal gelegen stad met 11 miljoen inwoners staat bekend als de metropool waar de 
coronapandemie uitbrak. 

Maandag werden in Wuhan zeven nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Bij 
drie van de gevallen gaat het om een lokaal opgelopen besmetting. Het gaat om de eerste 
cluster sinds de Chinese autoriteiten het virus meer dan een jaar geleden onder controle 
wisten te krijgen door middel van een strenge lockdown. Bron: Tubantia, 3 augustus 2021. 

Auto in brand op Vijfhoek Deventer, buren zien mensen wegrennen 

Een Peugeot is in de nacht van maandag op dinsdag compleet uitgebrand aan de 
Versteegstraat in de Vijfhoek in Deventer. De brandweer werd even voor twee uur door buren 
gealarmeerd die vlammen zagen. Ook zagen verschillende mensen twee personen rond die tijd 
rennend door de wijk gaan. 

De aangestoken auto stond niet alleen op de parkeerplaats. Links en rechts geparkeerde 
wagens liepen ook flinke schade op. Eén van deze auto’s kon nog door de eigenaar worden 
verplaatst, maar alsnog was er al flinke schade door een gesmolten bumper en spiegel. 
Daarnaast vloog een heg waar de auto’s voor stonden in brand. De brandweer kon verder 
overslaan van vuur voorkomen.  
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Autobrand Versteegstraat Deventer. Een Peugeot is aangestoken. Meerdere buurtbewoners 
hebben verdachten weg zien rennen. © News United/Rens Hulman  

Twee afzonderlijke buurtbewoners zagen verdachte personen rennen door de wijk. Een man 
die naast de parkeerplaats woont, werd wakker van een geluid, dat leek op een doffe knal. 
Toen hij uit het raam keek, zag hij een knipperend licht, wat later de vlammen bleken te zijn. 
Door de Versteegstraat zag hij, zoals hij inschat, ‘jonge jongens’ rennen.  Een andere 
buurtbewoner belde 112 en zag op dat moment twee figuren door een naastgelegen straat 
rennen.  

De schade op de parkeerplaats is enorm. De auto die het doelwit was, is volledig uitgebrand. 
Bij de naast staande Audi is de zijkant volledig beschadigd. Door de warmte sprong een zijruit. 
De brandweer heeft de motorkap geopend om zeker te weten dat de Audi niet ook in brand 
was gevlogen. De haag is over een lengte van een aantal meters volledig weg.  

Het is de twaalfde autobrand dit jaar in Deventer, de elfde was eind april in Keizerslanden. 
En er wordt vaker brandgesticht. Afgelopen weekeinde moest een Dixie het nog ontgelden op 
de Zandweerd. De aangestoken branden concentreren zich voornamelijk op Keizerslanden en 
de Zandweerd, aan de andere zijde van de stad.  

De politie doet onderzoek naar de autobrand van afgelopen nacht . Omwonenden worden 
opgeroepen om beelden van beveiligingscamera’s of dashcams van auto’s te controleren in de 
hoop dat daders daar misschien op te zien zijn. Bron: De Stentor, 3 augustus 2021. 

Groots verjaardagsfeest Obama wekt irritatie: ‘Waarom niet alleen taart 
eten met gezin?’ 

Barack Obama viert zijn 60ste verjaardag met 475 gasten. Dat leidt in de Verenigde Staten 
tot gefronste wenkbrauwen. Is dat wel verstandig nu de pandemie weer oplaait? 

Oud-president Obama is morgen jarig. Vrijdag houdt hij een groot feest in de tuin van zijn 
huis in Martha’s Vineyard, een eiland in de staat Massachusetts dat geldt als populair 
vakantieoord voor bemiddelde Amerikanen. Bron: De Stentor, 3 augustus 2021.  

De Amerikaanse oud-president Barack Obama krijgt  dus kritiek omdat hij zijn zestigste 
verjaardag groots wil vieren. De Democraat nodigt honderden gasten uit in zijn buitenverblijf 
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op het eiland Martha's Vineyard, schrijft The Wall Street Journal. Dat ligt gevoelig omdat er in 
de Verenigde Staten grote zorgen zijn over de verspreiding van de Deltavariant van het 
coronavirus. Er worden daarom steeds meer coronamaatregelen aangescherpt. 

Een ingewijde vertelde de zakenkrant dat het feest buiten zal plaatsvinden en dat alle 
gezondheidsregels worden nageleefd. Toch klinkt kritiek, vooral uit conservatieve hoek. De 
gezaghebbende Republikeinse parlementariër Jim Jordan zei op Twitter dat Democraten de 
voormalige president Donald Trump de volle laag zouden geven als hij zo'n verjaardagsfeest 
zou geven. Trump zou dan vast roekeloosheid worden verweten, twitterde Jordan, een lid van 
het Huis van Afgevaardigden. 

Het is onduidelijk wie precies op de gastenlijst staan, maar volgens een bron van USA 
Today komt president Joe Biden in elk geval niet. Wel komen er mogelijk andere bekende 
figuren Obama vraagt zijn gasten niet om cadeaus, maar om donaties aan goede doelen die 
jongeren helpen. Bron: Tubantia, 3 augustus 2021.   

Barack Obama viert verjaardag toch in kleine kring na kritiek op gepland 
groot feest 

Voormalig president Barack Obama heeft besloten zijn zestigste verjaardagsfeest toch in 
kleine kring te vieren. Dat laat een woordvoerder van Obama weten aan People. Veel 
Amerikanen hadden kritiek op het geplande feest, dat aanvankelijk 475 gasten zou tellen, nu 
het aantal coronabesmettingen in de VS weer oploopt. 

Obama heeft zijn gastenlijst voor het feest nu aanzienlijk verkleind. Alleen familieleden en 
hechte vrienden zijn nog uitgenodigd, zegt de woordvoerder. ‘Obama is dankbaar voor alle 
verjaardagswensen die hij heeft ontvangen en hij hoopt iedereen gauw weer in het echt te 
zien’, laat deze weten.  

Obama, die woensdag 60 jaar is geworden, kwam onder vuur te liggen toen de plannen voor 
het feestje uitlekten via de nieuwssite Axios. De oud-president wilde volgens die plannen 
aankomend weekend een groot feest geven op Martha’s Vineyard, een luxueus vakantie-eiland 
in de staat Massachusetts.  

Onder de 475 gasten zijn onder anderen talkshowkoningin Oprah Winfrey en steracteur 
George Clooney. Ze worden getrakteerd op een optreden van Pearl Jam. Ook zouden 
tweehonderd personeelsleden zijn ingehuurd. De gasten was gevraagd zich te laten vaccineren 
en ze moeten zich laten testen op corona, aldus Axios. Een ‘covid-coördinator’ zou toezien op 
het naleven van de veiligheidsvoorschriften. Mensen vonden de omvang van het feest niet te 
verantwoorden nu de coronacijfers in de VS weer stijgen vanwege de opkomst van de 
Deltavariant. Bron: Tubantia, 4 augustus 2021.   

Japan heeft namen bekend gemaakt van mensen die zich niet aan 
coronamaatregelen houden 

Japan heeft gedreigd de namen van mensen die zich niet houden aan 
bepaalde coronamaatregelen bekend te maken. De regering zette de dreiging kracht bij door 
alvast de namen van drie mensen openbaar te maken die zich niet hadden gehouden aan de 
regels rondom de verplichte quarantaine voor reizigers. 

Het Japanse ministerie van Volksgezondheid zei dat de drie overtreders duidelijk contact met 
de autoriteiten wilden vermijden, nadat ze waren teruggekeerd vanuit het buitenland. 

De openbaarmaking van hun namen heeft ervoor gezorgd dat op sociale media wordt 
gespeculeerd over bepaalde details over de overtreders, zoals over hun baan of woonplaats. 

Reizigers die in Japan arriveren, moeten twee weken verplicht in quarantaine. Gedurende de 
quarantaine dienen ze een app te gebruiken waarmee hun locatie kan worden gevolgd. Ook 
moeten ze verslag uitbrengen bij de autoriteiten over hun gezondheidstoestand. De verplichte 
quarantaine geldt voor zowel toeristen als voor Japanse staatsburgers. Bron: Tubantia, 3 
augustus 2021.   
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Update RIVM  

Het gemiddeld aantal nieuwe coronabesmettingen van de afgelopen week is 
dinsdag gedaald tot 3001, het laagste aantal sinds begin juli. Dat cijfer daalt nu al zo'n twee 
weken aan een stuk. 
 
Tussen maandag- en dinsdagochtend zijn er 2263 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd 
bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Een week geleden werden er op 
dinsdag nog 3988 besmettingen vastgesteld, de week daarvoor 6783. In de afgelopen zeven 
dagen registreerde het RIVM 21.005 positieve tests. 
 
Het aantal vastgestelde sterfgevallen door corona steeg het afgelopen etmaal met drie. Dat wil 
niet zeggen dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Als een coronapatiënt 
overlijdt, wordt dit soms pas na een tijdje doorgegeven. Maandag werd geen enkel overlijden 
geregistreerd. 
Afgelopen etmaal werden de meeste coronabesmettingen vastgesteld in Amsterdam, in totaal 
161. Rotterdam telde 100 nieuwe gevallen en Den Haag 82. Ook in Tilburg en Zaanstad (beide 
40) kwamen relatief veel nieuwe coronabesmettingen aan het licht. 
 
Het aantal mensen dat vanwege het coronavirus in het ziekenhuis belandt, stijgt niet meer. 
In de afgelopen week zijn 541 mensen opgenomen, meldt het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in zijn wekelijkse cijfers. Een week geleden meldde het 
instituut 538 nieuwe opnames, wat door na-meldingen uitkwam op 564. Het aantal mensen 
dat op een intensive care belandde steeg wel iets, van 115 naar 130. 
 
Het zijn wel aanzienlijk meer opnames dan in de weken ervoor. Eind juni en begin juli kwamen 
per week zo'n vijftig tot honderd mensen in een ziekenhuis terecht. 
 
Het aantal positieve tests blijft snel dalen. In de afgelopen week kreeg het RIVM 21.005 
meldingen. Dat is een afname van bijna 44 procent ten opzichte van de zeven dagen ervoor. 
Toen waren er 37.343 nieuwe gevallen, en dat was 46 procent minder dan de week daarvoor. 
 
Het aantal sterfgevallen door corona steeg licht, van 21 naar 28. Dat is vergelijkbaar met de 
situatie half juni. Maar het valt in het niet bij het hoogtepunt van de laatste golf.  
 
Het reproductiegetal daalde een fractie. Het cijfer geeft aan hoe snel of langzaam het 
coronavirus zich verspreidt. Dat getal stond vorige week dinsdag op 0,8 en afgelopen vrijdag 
op 0,7. Nu is het 0,69 geworden, het laagste niveau sinds 1 juni vorig jaar. Een getal van 0,69 
betekent dat een groep van honderd coronapatiënten gemiddeld 69 anderen besmet, die het 
virus op hun beurt overdragen aan zo'n 48 anderen, die vervolgens 33 mensen aansteken. 
 
Het aantal positieve testen daalt in elke leeftijdsgroep, maar vooral onder jongvolwassenen. 
Een paar weken geleden testten 1852 op elke 100.000 mensen van 18 tot 24 jaar positief, 
afgelopen week waren het er 325 op de 100.000. Bij 25- tot 29-jarigen daalde het relatieve 
aantal positieve tests van 915 naar 215 op de 100.000. 
 
Momenteel liggen er 719 coronapatiënten in het ziekenhuis. Dat zijn er evenveel als een dag 
eerder. Daarvan liggen 199 patiënten op de ic, twee meer dan een dag eerder. Dat meldt het 
Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). 
 
Op de verpleegafdelingen liggen nu 520 coronapatiënten met Covid-19, twee minder dan 
maandag. In de afgelopen 24 uur kwamen 89 nieuwe coronapatiënten binnen. Op de ic's 
werden 10 mensen binnengebracht. 
 
Demissionair premier Mark Rutte voorspelde eerder dat de druk op de ziekenhuizen deze week 
stopt. Dat komt doordat het aantal positieve coronatests al een tijdje daalt. Ernst Kuipers, 
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voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), sprak eerder de verwachting uit dat 
het totale aantal opgenomen coronapatiënten oploopt tot ongeveer 800.   
 
Het afgelopen etmaal zijn in Twente 76 mensen positief getest op het coronavirus. Eén inwoner 
is overleden door het virus. Dat blijkt uit cijfers die het Rijksinstituut voor Volksgezondheid 
en Milieu (RIVM) dinsdagmiddag bekendmaakte. 
 
Het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen in Twente is 110,3 (vorige week 190,1). In die 
periode zijn 772 besmettingen geregistreerd, 559 minder dan vorige week dinsdag, toen het 
aantal nog op 1331 stond. Gisteren werden 72 nieuwe besmettingen geteld. Landelijk werden 
2263 nieuwe besmettingen vastgesteld. 
 
De meeste positieve testen waren in Enschede (22), gevolgd door Almelo (13) en Hengelo (11). 
Binnen de regio is Almelo met 13 gevallen, omgerekend naar 100.000 inwoners, de gemeente 
met de hoogste besmettingsfactor (17,8). Voor de hele regio Twente is dat cijfer vandaag 12,0. 
Daarmee staat de regio 14e op de daglijst van de 25 Nederlandse veiligheidsregio’s. Bij deze 
ranglijst geldt: hoe lager de positie, des te beter. 
 
In het oostelijke deel van de Achterhoek zijn 11 nieuwe besmettingen gemeld: Winterswijk (4), 
Berkelland (3), Aalten (2), Oost Gelre (2). In dit deel van de Achterhoek werden geen aan 
corona gerelateerde sterfgevallen geregistreerd. 
 
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu meldt landelijk 2263 nieuwe besmettingen 
in het afgelopen etmaal. Dat zijn 127 meer dan maandag. Toen werden er 2136 positieve tests 
gemeld. 
 
Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is gelijk gebleven. Er zijn 719 mensen met 
corona opgenomen, evenveel als maandag. Het merendeel ligt op de verpleegafdeling. Op de 
intensive care worden 199 patiënten behandeld vanwege corona, 2 meer dan maandag. Deze 
nieuwe cijfers zijn vanmiddag door het LCPS (Landelijk Coördinatiecentrum 

Patiëntenspreiding) bekendgemaakt.  

Nieuwe coronabesmettingen per gemeente, 03-08-2021 

- Enschede (22) 

- Almelo (13) 

- Hengelo (11) 

- Hellendoorn (5) 

- Hof van Twente (4) 

- Oldenzaal (4) 

- Rijssen-Holten (4) 

- Dinkelland (3) 

- Losser (3) 

- Tubbergen (3) 

- Wierden (2) 

- Borne (1) 

- Twenterand (1) 

- Haaksbergen (0) 

- Gemeente onbekend (0) 
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Achterhoek 

- Winterswijk (4) 

- Berkelland (3) 

- Aalten (2) 

- Oost Gelre (2) 

Bron: Tubantia, 3 augustus 2021.   
 
Geen enkele positieve covidtest is vandaag verdwenen uit de regio. Urk en Heerde scoren met 
elk één nieuwe corona-besmetting nu het beste in Oost-Nederland. In alle drie de 
veiligheidsregio's in dit gebied liggen de aantallen nu wel lager dan gisteren. 
 
Raalte is na twee dagen met gemiddeld 45 en 50 positieve tests per 100.000 inwoners weer 
terug bij meer ‘normale’ proporties . Met 6 nieuwe besmettingen ligt dat gemiddelde nu op 16 
per 100.000 en daarmee zit deze gemeente in de middenmoot. 
 
In de drie veiligheidsregio's meldt het RIVM vandaag in totaal 201 nieuwe besmettingen; dat 
is ruim 100 minder dan gisteren en ook minder dan de 233 van zondag.  
Verhoudingsgewijs komen de meeste meldingen in Oost-Nederland vandaag uit Ommen (22,2 
per 100.000 inwoners. Het gaat dan concreet over 4 nieuwe besmettingen.  
 
In IJsselland worden vandaag 56 besmettingen gemeld, tegen 70 gisteren en 104 op zondag.  
 
Ook in Noord- en Oost-Gelderland dalen de cijfers weer. Maandag waren er nog 123 nieuwe 
besmettingen, vandaag zijn dat er 93. Elburg en Harderwijk scoren hier de hoogste aantallen, 
met respectievelijk 21,6 en 20,7 positieve tests per 100.000 inwoners.  
 
In Flevoland staat de teller vandaag op 52, iets minder nog dan zondag (54) maar vooral veel 
minder dan maandag, toen er 114 nieuwe meldingen binnenkwamen. 
 
Tegenover de positieve ontwikkelingen staat dat er vandaag geen gemeenten zijn met nul 
nieuwe besmettingen; gisteren waren dat er nog twee en zondag zelfs acht.  
 
Vandaag zijn in het hele land in totaal 2263 nieuwe positieve testen gemeld. Dat zijn er precies 
100 meer dan gisteren, maar wel fors lager dan het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen 
(3001) .  
 
Terschelling beleeft een piek met 3 nieuwe besmettingen, ofwel gemiddeld 61,4 positief 
getesten per 100.000 inwoners. Daarmee staat het waddeneiland vandaag ver 
bovenaan.  Bron: De Stentor, 3 augustus 2021.   

 
In Israël is quarantaineplicht voor reizigers uitgebreid 
 
De Israëlische autoriteiten hebben uit angst voor een nieuwe uitbraak van het coronavirus 
de quarantaineplicht uitgebreid. De verplichting wordt volgens plaatselijke media vanaf 6 
augustus van kracht voor nóg achttien landen inclusief Nederland. Op de nieuwe lijst landen 
voor de quarantaineplicht komen dan ook Bulgarije, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Italië, 
IJsland, Oekraïne, Tsjechië, de VS en een reeks Afrikaanse landen te staan. 
 
De verplichting betekent dat de reiziger die aankomt in Israël zichzelf ten minste zeven dagen 
moet isoleren en zich twee keer moet laten testen voor de quarantaine kan worden beëindigd. 
De reisbeperking geldt ook voor gevaccineerde reizigers of mensen die van het virus zijn 
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hersteld. Een aantal Afrikaanse en Latijns-Amerikaanse landen wordt vrijdag juist weer van 
de lijst afgehaald, inclusief Kenia en Panama, aldus de krant Haaretz. 
 
In Israël zijn 3818 nieuwe coronabesmettingen gemeld in de afgelopen 24 uur. Dat blijkt uit 
cijfers van het ministerie van Volksgezondheid. Daarmee stijgt het aantal 
besmettingen opnieuw sterk. 
 
Een dag eerder waren er nog 2121 nieuwe besmettingen. Er zijn momenteel 22.345 
Covidpatiënten in Israël, van wie er 221 ernstig ziek zouden zijn.  
 
Het land behoort wereldwijd tot de koplopers op vaccinatiegebied, maar heeft toch te maken 
met een snelle verspreiding van de Deltavariant. Er raken vooral veel ongevaccineerde 
jongeren besmet, maar besmettingen komen ook steeds vaker voor bij ouderen, die vijf tot zes 
maanden geleden zijn ingeënt. 
 
Onlangs presenteerde het Ministerie van Volksgezondheid cijfers waaruit bleek dat de 
doeltreffendheid van de vaccins van Biontech/Pfizer sinds begin juni sterk was gedaald. 
Daarom krijgen 60-plussers in Israël nu de mogelijkheid zich een derde keer te laten 
inenten met het coronavaccin van Pfizer/BioNTech. Bron: Tubantia, 3 augustus 2021. 

 

 

Mieke en Peter Verhagen houden hun e-bikes wel in de gaten, maar verzekeren ze niet. ‘Te 
duur.’ © Pix4Profs/Marcel Otterspeer  
 

Dubbel slot op elektrische fiets is niet meer genoeg tegen Oost-Europese 
bendes: ‘Er zijn zelfs lopers in omloop om ze open te krijgen’ 
 
 De diefstal van dure e-bikes neemt explosief toe. Toch zeggen veel verzekeraars de premies 
vooralsnog niet te verhogen.  
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‘Néé, deze twee karretjes neem je echt niet zomaar even mee.’ Peter Verhagen en zijn vrouw 
Mieke stappen na een fietstochtje van hun e-bike om bij restaurant De Fazant in Ulvenhout 
even te gaan lunchen. Geroutineerd worden de fietsen met een hangslot vakkundig op slot 
gezet.  Bron: BN De Stem, 3 augustus 2021.   
 
 

 
 
Lareb meldt meer dan 1000 meldingen menstruatiestoornis na 
coronavaccinatie 

Bijwerkingencentrum Lareb heeft tot dusver meer dan duizend meldingen van 
menstruatiestoornissen na een coronavaccinatie ontvangen. Het gaat om klachten zoals 
het uitblijven van de menstruatie, heviger menstruatie, doorbraakbloedingen en bloedingen 
na de overgang. Het is nog niet duidelijk of het gaat om bijwerkingen van de coronavaccins, 
aldus Lareb. 

Het is de eerste keer dat Lareb rapporteert over de gemelde menstruatiestoornissen. De 
meldingen worden volgens het bijwerkingencentrum nader onderzocht. Volgens directeur van 
Lareb Agnes Kant wil dit nog niet zeggen dat het om bijwerkingen van de vaccins gaat. ‘Dit 
soort menstruatiestoornissen komen normaal ook veel voor.’ Als veel mensen een vaccin 
krijgen, zullen zich dus ook veel mensen melden met menstruatiestoornissen, die ze anders 
mogelijk ook hadden gehad. Anderzijds wordt niet elke menstruatieklacht gemeld, aldus Kant. 
‘Dus het kan ook zijn dat er wel iets van een bijwerking speelt, misschien iets hormonaals. 
We kunnen er nog niet veel over zeggen.’ 

Lareb ontving ook nieuwe meldingen van trombose in combinatie met een laag aantal 
bloedplaatjes na een prik met AstraZeneca of Janssen. Het gaat om 33 meldingen na 
AstraZeneca, waarbij het in achttien gevallen vrijwel zeker de zeldzame bijwerking betrof. Er 
kwamen zeven meldingen binnen na een prik met Janssen, waarbij het in drie gevallen vrijwel 
zeker om de zeldzame bijwerking ging. Bij de vorige rapportage, begin juli, ging het nog om 34 
meldingen, waarvan 18 vrijwel zeker de zeldzame bijwerking betroffen (17 AstraZeneca en 1 
Janssen).  
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Verder zijn er tot dusver 491 meldingen van overlijden na coronavaccinatie bij Lareb 
binnengekomen. Dat zijn er 43 meer dan bij de vorige rapportage, een maand geleden. 
Overlijden ná vaccinatie wil niet zeggen dat het vaccin de oorzaak is van het overlijden. 
Bron: Tubantia, 3 augustus 2021. 

 

 

De verkoop van exclusieve auto's breekt records. Roel Hoefnagels, specialist in verkoop van 
Ferrari's, verwacht dat dit voorlopig zo blijft. © Sem Wijnhoven/DCI Media  
 

Peperdure auto's vliegen de showroom uit: ‘Ik ben afgelopen jaar tot wel 
drie keer uitverkocht geweest’ 
 
De verkoop van jongensdromen op vier wielen neemt een ongekende vlucht.  Ferrari’s, 
Porsches, Rolls-Royces en Bentleys, vliegen, nee racen de deur uit naar hun nieuwe eigenaren. 
Niet de verkoop maar de aankoop wordt het probleem. 
 
Normaal staan er in de showroom van Roel Hoefnagels in Heeze wel vijftien bolides van de 
buitencategorie te glanzen. Nu zijn het er ‘slechts’ vier. Hoefnagels kent het exclusieve 
autosegment als geen ander, maar ook hij lijkt enigszins verrast. Bron: De Stentor, 3 augustus 
2021. 
GGD: ‘Minder arbeidsmigranten geprikt, werkgever ligt soms dwars uit 
angst voor ziek personeel’ 
 
Minder arbeidsmigranten hebben zich in de eerste weken van juli laten vaccineren dan 
gehoopt. Volgens de GGD niet alleen omdat ze geen bewijs van vaccinatie kunnen krijgen, 
maar ook omdat hun werkgever niet wil dat ze geprikt worden, omdat ze mogelijk ziek worden 
van het vaccin. 
 
De GGD zette in juni flink in op het vaccineren van arbeidsmigranten. Met name in de 
Westlandse tuinbouw werken veel arbeidskrachten die uit onder meer Polen en Bulgarije 
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komen. Een flink deel daarvan woont in Den Haag. Daarom werd een speciale campagne 
opgetuigd om hen in de Broodfabriek in Rijswijk te vaccineren. Bron: AD, 3 augustus 2021.  

 
Helft bevolking EU is volledig gevaccineerd 

De helft van de bevolking van de Europese Unie is volledig gevaccineerd tegen het 
coronavirus. Het gaat om bijna 224 miljoen mensen in 27 lidstaten, becijferde persbureau 
AFP. Dat concludeerde dat de EU daarmee de Verenigde Staten heeft ingehaald op 
vaccinatiegebied. 

Spanje is volgens het persbureau koploper onder de grote landen in Europa. Daar geldt 
ruim 58 procent van de bevolking als volledig gevaccineerd. Daarna volgen Italië (54,4 
procent), Frankrijk (52,9 procent) en Duitsland (52,2 procent). 

Als wordt gekeken naar alle EU-lidstaten, heeft het kleine eiland Malta de hoogste 
vaccinatiegraad. Daar is ongeveer driekwart van de bevolking volledig gevaccineerd. AFP 
noemt Nederland niet, maar volgens de laatste cijfers van de Europese gezondheidsdienst 
ECDC gaat het hier om ruim zes op de tien volwassenen. 

Bulgarije scoort binnen de EU het slechtst op vaccinatiegebied. Daar is ruim 14 procent van 
de bevolking volledig gevaccineerd. 

De Verenigde Staten hebben 49,7 procent van hun bevolking volledig ingeënt. Daarmee loopt 
het land niet alleen achter op de EU, maar ook op het noordelijke buurland Canada. Daar 
ging de vaccinatiecampagne later van start, maar is inmiddels 59 procent van de bevolking 
volledig gevaccineerd. Bron: Tubantia, 3 augustus 2021.  

Zwarte zaterdagen erger dan ooit, komend weekend opnieuw monsterfiles 

De zwarte zaterdagen in de vakantielanden zijn dit jaar erger dan ooit. Ook voor komend 
weekend staan alle seinen op rood en is het wederom ontzettend druk op de 
vakantieroutes. Zowel voor reizigers die vertrekken als voor terugkerende vakantiegangers 
worden monsterfiles verwacht. ‘Het is echt drukker.’ 

Afgelopen weekend deed de eerste Zwarte Zaterdag in Frankrijk zijn naam eer aan, met op het 
hoogtepunt rond het middaguur bijna 1100 kilometer file op de Franse wegen naar de 
vakantiegebieden. Ook op wegen in andere Europese landen was het druk, zoals in Duitsland, 
bij de Gotthardtunnel en in Italië op de A22 van de Brennerpas naar Verona. ‘Dat was wel 
zoals verwacht’, laat verkeersexpert Bianca Damink van de ANWB weten. ‘Wat vooral opviel 
was dat het vrijdag al even druk was als zaterdag. Dat duidt er ook op dat meer mensen met 
de auto op vakantie gaan, in plaats van met het vliegtuig. Dat geldt niet alleen voor 
Nederlanders, maar ook voor Fransen, Duitsers en Belgen die voor extra verkeer zorgen.’ Ook 
zondag was het druk op wegen richting vakantiebestemmingen, hoewel het wel een paar uur 
scheelde met zaterdag.   

Dat de zwarte zaterdagen in de vakantielanden erger zijn dan ooit komt doordat de eigen auto 
hét vervoermiddel is om op vakantie te gaan in coronatijd. ‘Hoe minder we vliegen, hoe meer 
we met de auto gaan. Met de auto ben je eigen baas. Als het met corona ergens fout gaat en 
je voelt je daar niet lekker bij, dan pak je de auto en je rijdt naar huis. Als een vlucht wordt 
geschrapt dan zit je vast’, legde Arnoud Broekhuis van de Verkeerscentrale ANWB eerder uit. 

Komend weekend wordt dezelfde drukte verwacht voor heel Europa. Naast de Nederlanders 
en Fransen gaan dan ook veel Duitsers op pad richting Italië en Kroatië. ‘In Duitsland wordt 
op achthonderd plekken aan de weg gewerkt. Dat is elke zomer zo, maar levert behoorlijk wat 
hinder op her en der’, aldus Damink. Ook komen veel vakantiegangers komend weekend 
terugrijden, waardoor het ook in tegengestelde richting vastloopt op de wegen.  
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Richting het zuiden begint het vrijdag nog relatief rustig. Vanaf de middag worden files en 
vertragingen verwacht bij de knelpunten in Frankrijk, Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk. 
Zaterdag wordt een zwarte dag in de Franse Rhônevallei met monsterfiles richting het zuiden. 
Elders in Frankrijk, net als in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Italië en Spanje geldt code 
rood: erg moeilijk verkeer met lange files. Zondag blijft het erg druk in Europa met kleinere 
files. 

Voor de terugkerende vakantiegangers is het vrijdag druk in Zuidoost-Frankrijk. Op zaterdag 
wordt topdrukte verwacht in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Italië. In Frankrijk en 
Spanje is het iets minder druk. Alleen in het Middellandse Zeegebied in Frankrijk zal het 
verkeer erg moeizaam verlopen. Op zondag neemt de drukte in Europa af.  

Er was vorig weekend vooral veel pech onderweg. De ANWB kreeg duizenden oproepen van 
Nederlanders. De meeste pechgevallen waarvoor de ANWB Alarmcentrale werd gebeld, deden 
zich voor in Frankrijk en Italië.  

De drukte vermijden wordt lastig. Eén dag later vertrekken en op zondag aankomen was altijd 
een goed alternatief om de drukte te vermijden, maar afgelopen weekend was het op zondag 
eveneens druk en ook komend weekend zal dat niet veel anders zijn. Later op de dag 
vertrekken om zo achter de files aan te rijden kan helpen, maar biedt geen zekerheid. ‘Het 
beste is eigenlijk om buiten het seizoen op vakantie te gaan. In september is het veel beter te 
doen.’ 

In Nederland is overigens geen spits meer te vinden. ‘Overdag gebeuren er wel ongelukken die 
hier en daar voor vertraging zorgen, maar verder is het hier op de weg helemaal niet druk’, 
meldt Damink. Op vrijdagmiddag is wel te zien dat veel mensen vanaf 12.00 uur op vakantie 
gaan, op pad gaan of uitrukken voor weekendjes weg.   

Zwarte Zaterdag ontlopen? Slaap lekker uit. Oververhitte auto’s, verhitte gemoederen, en een 
verpeste vakantiedag. Waarom stappen we dit weekeinde op zwarte en zweterige zaterdag tóch 
in de auto op weg naar die Franse camping? ‘Omdat we stronteigenwijs zijn’, stelt 
verkeerspsycholoog Gerard Tertoole. ’En iedereen denkt: Het zal wel meevallen. De praktijk is 
anders. Maar mensen willen geen tijd verliezen. Later vertrekken - eigenlijk zou je pas 
maandag moeten gaan - is voor mensen geen optie, want dan verlies je twee dagen.’ 

Tussen 07.00 en 15.00 uur verwacht de ANWB de grootste drukte. ‘Later vertrekken is een 
goed idee. Slaap maar uit en vertrek tussen 10.00 en 11.00 uur. Dan ben je in Frankrijk tegen 
de tijd dat de files afnemen. Dan heb je kans dat je minder files hebt.’ 

De ellenlange autorit met uren filerijden bevordert de verkeersveiligheid niet. ‘Neem dan een 
hotelletje halverwege. Dat kost wat geld, maar is wel beter.’ Dat adviseert ook Markus van Tol 
van de ANWB. ‘Reis in twee dagen in plaats van één. Dat legt minder druk op de hele reis en 
biedt in de vroege middag al wat vrije tijd voor iedereen. Twee keer 500 kilometer rijden is een 
stuk aangenamer dan één keer 1000 kilometer.’ 

Overlevingstips voor Zwarte Zaterdag:  

- Bedenk van tevoren manieren om de kinderen op de achterbank te vermaken (om de twee     
uur een presentje bijvoorbeeld). Denk bijvoorbeeld aan iPads (en een oplaadmogelijkheid) of 
achterbankbingo.  
- Tank op tijd, er zijn minder benzinestations dan in Nederland langs de snelweg. 
- Neem een reservewiel mee. De ANWB Alarmcentrale kreeg afgelopen maand 2300 
meldingen van lekke banden. De helft had geen reservewiel. Bedenk dat de Franse 
bandenbedrijven pas maandag weer open zijn. 
- Controleer de airco, bandenspanning, remolie, koelvloeistof en ruitenwisservloeistof. 
- Stop regelmatig, het is geen race. De vakantie is begonnen. 
- In Frankrijk, Spanje, Italië en Portugal kun je tol betalen met de tolbadge. Dit bespaart je 
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veel tijd bij de tolpoortjes. Een creditcard is ook een snelle manier van tol betalen. 
- Neem voldoende eten en drinken mee om uren vast te kunnen staan. 
- Neem ouderwets een wegenkaart mee. Als internet uitvalt kun je toch een route 
uitstippelen. 
 

Volg @ ANWB-europa op Twitter. Alle grote verkeersproblemen in de vakantielanden worden 
daar live gemeld en wie een vraag stelt krijgt snel antwoord. Bron: De Stentor, 2 augustus 
2021.  

Vakantiegangers lopen coronavirus op 

Nu het hele land zomervakantie viert en de eerste vakantiegangers weer terug in Nederland 
zijn, stijgt het aantal mensen dat tijdens de reis het coronavirus heeft opgelopen. Van de 
mensen die vorige week positief testten op het virus, zijn er zeker 776 besmet geraakt tijdens 
de vakantie. Het werkelijke aantal kan hoger zijn. 

Van lang niet alle mensen die positief testen is de besmettingsbron bekend. Dat komt voor 
een deel doordat GGD'en te weinig mensen hebben om bij iedereen bron- en contactonderzoek 
te doen. Bovendien zijn er veel mensen die niet weten waar ze het virus hebben opgelopen. Bij 
ongeveer 40 procent van de mensen die afgelopen week positief testten, is de 'setting van 
besmetting' wel vastgesteld. 

Van de nieuwe gevallen van wie de bron bekend is, is zo'n tien procent besmet geraakt tijdens 
een reis of vakantie. Vorige week ging het om acht procent en nog een week eerder om vijf 
procent. Van alle mensen die sinds begin april positief testten, was de vakantie in 1,8 procent 
van de gevallen de bron. 

Bijna een kwart van de besmette vakantiegangers is in de afgelopen twee weken in 
Griekenland geweest, wat betekent dat er een kans is dat ze daar het virus hebben opgelopen. 
Sinds april is 'slechts' tien procent van de positief geteste mensen kort ervoor in dat land 
geweest. Bijna zeventien procent van de mensen die afgelopen week positief testten, was 
onlangs in Spanje en bijna zestien procent in Frankrijk. 

De thuissituatie blijft de belangrijkste plek waar mensen besmet raken. Dit leidde afgelopen 
week tot bijna vijfenvijftig procent van de besmettingen waar de bron bekend is. Ook bij elkaar 
op bezoek gaan leidt relatief vaak tot een besmetting. Bron: Tubantia, 3 augustus 2021.   

Wolf binnen de hekken van De Hoge Veluwe: ‘Ik heb hem gezien, 
meerdere moeflons gedood’ 

Een wolf heeft zijn weg weten te vinden binnen de speciale hekken van Nationaal Park De 
Hoge Veluwe. Meerdere moeflons zijn gedood door het roofdier. Dat zegt de beheerder van het 
park. Mensen hebben het hek op verschillende plaatsen opengeknipt zodat de wolf naar 
binnen kon. 

Het Nationaal Park had juist hoge hekken geplaatst om de wolf te weren.  De landgoedeigenaar 
zint op een manier om legaal het roofdier weer buiten de hekken te krijgen en de wilde schapen 
te beschermen.  

Eind 2019 omheinde het park het complete bezit, ruim 10.000 voetbalvelden groot, met 
hekken. In eerste instantie tot woede van de provincie Gelderland, want het geplaatste hek 
hield ook edelherten tegen. Uiteindelijk kwamen provincie en grondbezitter tot 
overeenstemming met een hek waar de wolf niet overheen kan, maar een hert wel. Bron: De 
Stentor, 3 augustus 2021.  
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De grootste wilde kudde moeflons in Nederland leeft binnen het Nationaal Park. De beheerder 
wil er alles aan doen om de wilde schapen te beschermen tegen de wolf. © Kevin Hagens  
 
 

Rechter legt vrijheid bondgenoot van Navalny aan banden vanwege 
‘coronaregels’ 
 
Een Russische rechtbank heeft de bewegingsvrijheid van een belangrijke bondgenoot van 
oppositieleider Aleksej Navalny voor anderhalf jaar aan banden gelegd. Advocate Ljoebov Sobol 
mag geen massabijeenkomsten bijwonen en tussen 22.00 en 06.00 uur haar huis niet 
verlaten. Ook moet ze volgens haar advocaat in Moskou blijven en zich drie keer per maand 
melden bij de politie. 
 
De rechtbank oordeelde dat de 33-jarige Sobol mensen had aangezet tot het breken van regels 
die verspreiding van het coronavirus moeten voorkomen. Ze had opgeroepen tot protesten. 
Sobol liet via sociale media weten dat ze is verwijderd uit de rechtszaal, omdat ze de rechter 
filmde terwijl die het vonnis uitsprak.  
 
Andere oppositiefiguren spreken schande van de veroordeling. ‘De bewegingsvrijheid voor 
anderhalf jaar beperken vanwege een fictieve zaak zonder slachtoffers’, concludeerde de 
woordvoerster van Navalny, Kira Jarmysj, die zelf in huisarrest zit. Haar baas Navalny 
belandde in een Russisch strafkamp nadat hij begin dit jaar was teruggekeerd uit Duitsland, 
waar hij een behandeling had ondergaan nadat hij in zijn thuisland was vergiftigd. 
 
De oppositie zegt dat de autoriteiten de druk opvoeren in de aanloop naar de 
parlementsverkiezingen van september en proberen kritische politici te intimideren. Het 
netwerk van Navalny heeft het stempel extremistisch gekregen en is daarmee feitelijk 
verboden. Het Kremlin spreekt tegen dat het probeert de oppositie buitenspel te zetten. Bron: 
Tubantia, 3 augustus 2021.   
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Treinrit van Londen naar Penzance voelt als reis door fraaie en ongure 
verleden van Engeland 
 
Treinen is de trend, zeker in tijden van corona. Op afstand van elkaar relaxed reizen, terwijl 
het landschap als een levend schilderij aan je voorbijglijdt. Onze verslaggevers stapten in 
diverse Europese landen in de trein en nemen u mee. Vandaag: Engeland. De treinrit van 
London Paddington naar Penzance, het uiterste puntje van Cornwall, voelt als een weldadige 
reis door het fraaie en ongure verleden van Engeland. 
 

Plassen op het perron, mistroostig ogende passagiers met paraplu’s onder de arm en met 
modder besmeurde koffers. Paddington Station doet zondagavond, even voor middernacht, 
vanzelf denken aan het beroemde kinderboek A Bear Called Paddington. Het fictieve beertje 
met zijn hoed, houtje-touwtjejas en kaplaarzen wachtte hier in weer en wind op mensen die 
hem mee naar huis wilden nemen. 

Aan boord van de Night Riviera met eindbestemming Penzance veegt een conducteur met een 
krulsnor de stress met zijn opgeruimde humeur van de gezichten van de reizigers. ‘No worries’, 
zegt hij bemoedigend met een zuidwestelijke tongval tegen een verregend stel met een kleine 
zwarte labrador in wagon B. ‘U kunt gaan zitten waar u wilt. Strek uw benen. Rust lekker uit. 
Welkom aan boord.’ 

Shadow, zoals het dier heet, dient als vredestichter. Een uitstapje per trein naar Cornwall 
moet hun relatie nieuw leven inblazen. Een laatste kans voor het duo ieder huns weegs gaat. 
De vrouw probeert de moed erin te houden, maar krijgt van haar partner om de haverklap 
een figuurlijke stoot onder de gordel. Als de spanning voelbaar wordt, komt de hond onder de 
tafel vandaan gekropen. Hun gedeelde liefde voor Shadow brengt rust in de coupé. 

Eenmaal op gang laat de groene trein van Great Western Railway het bewolkte Londen snel 
achter zich. Niet met getril en geschok, maar glijdend, zonder de gebruikelijke haast. Reizen 
per spoor voelt tijdens de nachtelijke tocht van ongeveer 500 kilometer als een minivakantie 
op zichzelf. Het landschap past zich naadloos aan het rustgevende ritme aan. 

Het relatief geringe aantal reizigers heeft niet alleen met de naweeën van de pandemie te 
maken. Cornwall geldt als een van de minst ontsloten regio’s van Engeland. De meest 
idyllische plekken van het graafschap zijn niet per trein bereikbaar. Bussen rijden er amper. 
Wie geen auto bezit, is overgeleverd aan de goden. De schuld hiervan ligt in Londen, in 
Westminster, waar in de jaren 60 de schaar werd gezet in de infrastructuur van Cornwall. 

In de Victoriaanse tijd genoot het aanleggen van spoor in alle uithoeken van het Verenigd 
Koninkrijk de hoogste prioriteit. Ontoegankelijke streken als Cornwall werden in razend 
tempo ontgonnen. Zelfs de meest onbeduidende plaatsen kregen een station. De revolutie van 
de trein zorgde voor schitterende bouwwerken, ontworpen door ingenieur Isambard Kingdom 
Brunel. 

Als de zon opkomt en de trein zich op het grondgebied van Devon begeeft, komt een van zijn 
pronkstukken in zicht. De Royal Albert Bridge over de rivier Tamar bij Plymouth brengt de 
pracht en praal van een vergeten tijdperk op het netvlies. Terwijl de locomotief vaart mindert, 
laat het uitzicht vanaf de stalen constructie de roestige havenstad van zijn beste kant zien. 
Plezierjachten, opgepoetste marineschepen en heuvels in de verte. 

Onderweg naar Plymouth kon al een voorproefje op de eindbestemming worden genomen. 
Door het lage water staken de karkassen van gezonken schepen uit het drooggevallen zand 
uit. Steltlopers zochten tussen het wrakhout naar pieren en krabbetjes. Fraai, maar hooguit 
een fractie van wat Cornwall te bieden heeft. Wie zich wil loswrikken van de moderne tijd, 
moet nog even volhouden.  

Om 07.18 uur houdt de trein halt in Bodmin, ooit de hoofdstad van Cornwall. Het station ligt 
zeven kilometer van het centrum. Bussen rijden niet vaak, maar een bezoek aan de beruchte 
Bodmin Jail mag niet ontbreken. In deze gevangenis, gebouwd in 1779, komen heden en 
verleden samen. Liefhebbers van Shawshank Redemption herkennen in de grimmige 
wachttoren gelijkenissen met het exemplaar uit de filmklassieker. 
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Bodmin stond in de achttiende eeuw te boek als ‘moordhoofdstad’ van Engeland. De 
gevangenis, in 1927 gesloten, gold als bruut en harteloos. Wie van het rechte pad afweek, 
stond hard werk, martelingen én, als de rechter zo besloot, een executie te wachten. Aan de 
galg, waarvan de valbodem nog in de originele staat verkeert, kwamen minimaal vijftig 
veroordeelden om het leven. Hun geesten waren volgens de Cornish nog rond in de celblokken. 

 
 

Bodmin Jail. © Geert Langendorff  

Gelegen aan de rand van Bodmin Moor kleven er nog meer verhalen aan het gebouw. Een 
mythisch beest, waarvan gevangenen in dagboeken gewag van maken, zou argeloze reizigers 
in de uitgestrekte woestenij, hebben verslonden. Oudere inwoners laten de attractie voor wat 
hij is. Bijgeloof zit nog altijd in de cultuur verweven. Net als aangeboren wantrouwen tegen de 
regering in Londen. 

In Wadebridge, een halfuur per bus van Bodmin, is één van de oorzaken hiervan te zien naast 
de monding van de River Camel. Waar eens een spoorlijn liep richting het vissersdorp 
Padstow, ligt nu de Camel Trail, een populair fietspad. Grote delen van Cornwall, later keihard 
getroffen door de mijnsluitingen onder premier Margaret Thatcher, ondergingen een 
vergelijkbaar lot als Wadebridge en raakten geïsoleerd. 

Weer aan boord van de trein komt het ‘hartland’ in zicht. Hoofdstad Truro, waar de serie 
Poldark zich deels afspeelt, is een korte tussenstop waard. De kronkelende straatjes rond de 
kathedraal lijken zo uit het repertoire van Charles Dickens te komen. De armoede mag niet 
meer zo schrijnend zijn als in de tijd van de schrijver, maar verlopen mensen met holle ogen 
duiken overal op. 
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Serie treinreizen Engeland De mijn (rode gebouwen) zijn uit Redruth, East Pool Mine © Geert 
Langendorff  

In Redruth, de volgende halte, staat een blijvende herinnering aan het wegvallen van een van 
de belangrijkste inkomstenbronnen. East Pool Mine, verstopt achter het parkeerterrein van 
een grote supermarkt. De voormalige ertsmijn, open voor toeristen, geeft een inkijkje in de 
plek waar generaties mannen hun leven in de waagschaal stelden om brood op tafel te brengen 
voor hun gezinnen. 

De mijnindustrie heeft net als het vrijwel verdwijnen van de visserij een gat achtergelaten in 
Cornwall. Toerisme vult de leemte voor een groot deel op. Na de lockdowns lukt dat meer dan 
goed, getuige het continu vaststaande verkeer op de hoofdaders. Hotels, campings en huisjes 
zijn volgeboekt of alleen voor een klein fortuin nog te verkrijgen. De trein vanuit Paddington 
biedt hier uitkomst. 

In Hayle, niet ver van kunstenaarsdorp St Yves, ligt een van de mooiste stranden in Cornwall. 
Het massatoerisme laat de natuurschat grotendeels links liggen. Ongestoord kan je, na een 
pittige afdaling, genieten van de zee en de kromming van de baai. Wilde bloemen en exotisch 
ogende vogels geven Hayle Beach een bijna mediterrane uitstraling. Bijna, want zonder 
wetsuit van 7 millimeter dik is het water veel te koud. 

De Night Riviera komt even voor negen uur ‘s ochtends aan in Penzance. Bij vloed, vooral bij 
volle maan, kan het spoken rond het station. De trein rijdt pal naast de oceaan en krijgt bij 
storm een zoute douche. Een veertigtal mensen stapt uit, onder wie het stel met hond Shadow. 
Hun reis was minder gemoedelijk. De vrouw snikte stilletjes, toen haar partner haar 
onvriendelijk vroeg te zwijgen. 

De lange tocht geeft hun relatie wel enige hoop. Hand in hand steken ze de drukke straat over. 
Met een inwoner van Penzance loopt het minder goed af. De enige luchtambulance van het 
graafschap landt op een grasveld op een heuvel om medische bijstand te verlenen. Het is de 
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hoge prijs voor wonen in een lastig bereikbaar gebied. Lichtjaren verwijderd van Londen, maar 
dat vormt juist ook de grootste charme. 

De goedkoopste treinkaart, een zogenaamd Super Off-Peak-ticket, is voor ongeveer 150 euro 
te verkrijgen. Prijzig, maar zeer de moeite waard. Het verleden van een van de fraaiste streken 
in Engeland openbaart zich tijdens een rustgevende treintocht van negen uur. In Cornwall 
tikt de klok trager of staat die al decennialang stil. Bron: Tubantia, 3 augustus 2021.   

Derde prik in het ene land, terwijl mensen in het andere nog de eerste 
moeten krijgen 

Vaccinatie werkt, maar lang niet overal krijgen mensen een vaccin toegediend ter bescherming 
tegen het coronavirus. Hoeveel is er wereldwijd geprikt en welke bijzondere initiatieven zijn er 
om de vaccinatiegraad omhoog te krijgen? 

Het aantal bevestigde coronabesmettingen sinds het begin van de pandemie gaat deze week, 
wereldwijd, over de 200 miljoen, voorziet de gezaghebbende Johns Hopkins Universiteit in de 
Verenigde Staten. Het aantal bevestigde coronadoden heeft de 4,2 miljoen inmiddels 
ruimschoots overschreden. Intussen zijn wereldwijd meer dan 4,1 miljard vaccins uitgedeeld, 
aldus Our World in Data. Bron: Tubantia, 3 augustus 2021.  

Duitsland neemt coronaregels serieus: zo verlopen steekproeven bij 
grensovergang De Lutte 

De strengere coronaregels in Duitsland worden in dat land niet lichtvaardig opgevat. Sinds 
zaterdagnacht houdt de politie van Bad Bentheim steekproeven nabij grensovergang De Poppe 
in De Lutte. Slechts drie procent van de gecontroleerde passanten heeft zijn papieren niet in 
orde en krijgt een boete. 

De bekeuringen worden niet ter plaatse uitgeschreven op Waldseite-Süd, de parkeerplaats 
langs de A30.  Van de overtreders wordt hier alleen de naam genoteerd. De politie geeft die 
door aan de Duitse gezondheidsdienst. En inderdaad, knikt hoofdcommissaris Wilfried Conen, 
als mensen terugkomen van vakantie, vinden ze de prent mogelijk al op de deurmat. De boete 
kan tot driehonderd euro oplopen. Bron: Tubantia, 2 augustus 2021.   

Festivals doen massaal beroep op garantiefonds 

Veel organisatoren van festivals hebben al een verzoek ingediend voor een schadevergoeding 
nu vrijwel alle grote evenementen niet kunnen doorgaan deze zomer. Bij de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland (RVO) kwamen tot nu toe 340 aanvragen binnen. 

Het kabinet besloot maandag om vrijwel alle festivals tot eind augustus te verbieden. Nadat 
er eerder al een streep was gezet door meerdaagse festivals met campings deze zomer, werd 
het huidige festivalverbod ook voor vrijwel alle andere evenementen verlengd tot 1 september. 

Alleen festivals met maximaal 750 bezoekers zijn vanaf 14 augustus toegestaan. Maar dan 
gelden wel de voorwaarden dat iedereen een kaartje moet hebben en moet worden 
gecontroleerd op een vaccinatie- dan wel testbewijs. Verder zijn tenten verboden, alleen 
afdakjes zijn toegestaan. De brancheorganisatie Verenigde Nederlandse Poppodia en -
Festivals (VNPF) liet al weten dat door die eisen vrijwel alle geplande festivals niet kunnen 
doorgaan. Wel proberen sommige organisatoren hun festival naar later in het jaar te 
verplaatsen. 

Het kabinet heeft voor de evenementenbranche een speciale garantieregeling opgetuigd. 
Daarvoor is 450 miljoen euro gereserveerd. De regels om voor vergoeding in aanmerking te 
komen, zijn vorige maand versoepeld door het abrupte besluit van het kabinet om alle festivals 
stil te leggen toen het aantal coronabesmettingen begin juli explosief steeg. Zo kunnen nu ook 
kosten worden vergoed die organisatoren al hebben gemaakt, zoals aanbetalingen aan 
artiesten, kosten voor het opbouwen van het evenemententerrein of kosten voor beveiliging. 
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In een brief aan de Tweede Kamer beloofde staatssecretaris Mona Keijzer (Economisch Zaken) 
dat tot 100 procent van de gemaakte kosten worden vergoed. 

Organisatoren kunnen de komende weken nog een beroep doen op de garantieregeling. Verder 
bekijkt het kabinet nog of ook poppodia een schadevergoeding voor gederfde inkomsten 
kunnen krijgen. 

Overigens mogen evenementen waarbij mensen op stoeltjes zitten en 1,5 meter afstand 
houden, wél doorgaan. Op die manier kunnen bijvoorbeeld bioscopen, concertzalen of 
stadions nog wel bezoekers ontvangen. Voorwaarde is wel dat maar een derde van de stoeltjes 
dan bezet is. Wanneer het bezoek wordt gecontroleerd op een vaccinatie- of testbewijs mag 
twee derde van de zitplaatsen worden gevuld. Bron: AD, 3 augustus 2021.  

Rob Stenders keert weer terug op de radio na coronabesmetting 

Na ruim drie weken afwezigheid keert Rob Stenders morgen weer terug op Radio Veronica. De 
radio-dj werd geveld door het coronavirus en kampte daarna met aanhoudende stemklachten. 
In de tussentijd viel Edwin Evers voor hem in. ‘Ik ga weer een poging doen’, maakte Stenders 
vandaag bekend. 

Evers presenteerde vanmiddag de middagshow, toen Stenders zich plotseling meldde om het 
laatste half uur vanuit huis mee te draaien. Toen kondigde hij direct aan vanaf morgen weer 
terug te keren op de zender. ‘Ik ga een poging doen. Ik heb je telefoonnummer, buitengewoon 
veel dank voor jouw heerlijke rondje’, complimenteerde hij Edwin Evers. 

Vorige week noemde Caroline Brouwer, de sidekick van Stenders, de stem van haar zieke 
collega nog ‘een beetje broosjes.’ Zodra die klacht minder zou worden, zou Stenders vanuit 
zijn thuisstudio of weer vanuit de Veronica-studio uitzenden. Dat moment is nu dus 
aangebroken.  

Stenders werd vervangen door Edwin Evers, die eind 2018 na achttien jaar afscheid nam van 
zijn ochtendshow bij radio 538. Sinds die tijd wilde hij geen vast radioprogramma meer, maar 
viel hij sporadisch in, zoals nu. ‘Rob, komt goed, het schip wordt varende gehouden. We 
proberen het zo lang mogelijk te laten drijven’, zei Evers vorige week. Bron: AD, 3 augustus 
2021. 

Uitmarkt Amsterdam in aangepaste vorm op Museumplein 

De Uitmarkt in Amsterdam, die wordt gezien als de landelijke opening van het theaterseizoen, 
heeft op 27, 28 en 29 augustus plaats in een aan de coronacrisis aangepaste vorm op het 
Museumplein. Voor tv-kijkers wordt er tijdens speciale uitzendingen geschakeld naar diverse 
culturele locaties ook elders in het hele land, waar vandaan onder anderen Plien en Bianca 
en Anne Wil Blankers hun bijdragen zullen leveren. 

Op de eerste avond staat het werk van de popgroep Doe Maar centraal. Artiesten als Jamai, 
O'G3NE, Ruth Jacott en Rob Dekay brengen dat ten gehore, archiefbeelden van concerten van 
de legendarische groep vullen het geheel aan. Buddy Vedder presenteert de avond. De tweede 
avond presenteert Eric Corton een gemengd programma en Frits Sissing en Romy Monteiro 
begeleiden de derde avond, die in het teken staat van de musical. 

Wie op een van de avonden aanwezig wil zijn op het Museumplein, moet wel reserveren voor 
een zitplaats en een vaccinatiebewijs of negatieve testuitslag meebrengen. Bron: Tubantia, 3 
augustus 2021.  
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Vaccinatiebewijs verplicht bij binnen-activiteiten in New York 

 

De Amerikaanse stad New York maakt het tonen van een vaccinatiebewijs verplicht als 
mensen binnenactiviteiten willen doen. De 'coronapas' wordt nodig om bijvoorbeeld naar 
restaurants, sportscholen en optredens te kunnen. New York kampt met een snelle 
verspreiding van de Deltavariant van het coronavirus. ‘Dit is wat het tij zal doen keren’, zegt 
burgemeester Bill de Blasio over de maatregelen. 

New York is de eerste stad in de Verenigde Staten die een dergelijke maatregel invoeren, stelt 
De Blasio. De regelgeving wordt geleidelijk ingevoerd en handhaving begint op 13 september. 
Het stadsbestuur heeft de 'Key to NYC Pass' (Sleutel voor New York City Pas) ontwikkeld, 
vergelijkbaar met de Franse gezondheidspas. Bron: Tubantia, 3 augustus 2021. 

 

Ed naast de grote balen kuilgras voor de deur op de Ginkelsedwarsakker 2 in Leersum. © 
William Hoogteyling  
 

Huisbaas Frans wil van huurder af en zet 32 hooibalen voor zijn deur: ‘We 
gaan nóg meer treiteren’  
 
Een conflict tussen een huurder en een huisbaas in Leersum is volledig ontspoord. Bewoner 
Ed Jansen kon zijn ogen niet geloven toen zijn huisbaas een groot deel van zijn tuin 
platsnoeide en zijn uitzicht met hooibalen verpestte. Allemaal in een poging hem uit z’n huisje 
te krijgen.  
 
Onlangs liet huisbaas Frans van Eem zijn zonen 32 hooibalen opstapelen langs het chalet van 
Ed Jansen in Leersum op de Utrechtse Heuvelrug. In plaats van dat hij vrij uitzicht heeft op 
een weiland en bosrand, kijkt Jansen nu vanaf zijn veranda uit op een metershoge en 
tientallen meters brede muur van opgestapelde hooibalen. Van Eem zegt onomwonden dat 
het ‘een treiteractie’ is om Jansen te verdrijven uit het chalet dat hij aan hem verhuurt. Bron: 
De Stentor, 3 augustus 2021.    
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Bizarre burenruzie Leersum voorbij? Huisbaas Frans begraaft strijdbijl en 
wil muur van hooibalen verwijderen 
 
In het hoogopgelopen conflict tussen de huurder van een chalet in het lommerrijke 
buitengebied van Leersum en zijn huisbaas lijkt de kou uit de lucht. ‘De hooibalen worden 
weggehaald en de tuin wordt hersteld.’ 
 
Huisbaas Frans wil dat huurder Ed Jansen uit het chalet in Leersum (gemeente Utrechtse 
Heuvelrug) vertrekt. Hij spande zelfs een rechtszaak aan, maar de rechter oordeelde dat 
Jansen gewoon in zijn huisje mocht blijven wonen.  
 
Frans, die niet met zijn achternaam in de krant wil, begon daarop treiteracties om Jansen 
weg te krijgen. Eerst bouwden de zonen van Frans naast de veranda een metershoge en 
tientallen meters lange muur van 32 hooibalen. Weg was het uitzicht van Jansen over een 
weiland en op een bosrand. Hierna volgde deze week een tweede treiteractie: de zonen 
ruïneerden met kettingzagen de tuin rond het chalet. Bomen en struiken werden omgezaagd. 
De ‘biotoop’ van Jansen veranderde in een slagveld.  Bron: AD, 4 augustus 2021. 
 

Reizigers die Duitsland binnenkomen voldoen aan nieuwe coronaregels 
 
Vrijwel alle reizigers die Duitsland binnenkomen voldoen aan de nieuwe coronaregels, 
namelijk het bij je hebben van een bewijs dat je bent gevaccineerd, genezen of onlangs negatief 
getest. Bij nog geen 0,4 procent van de personen die op 1 en 2 augustus werden gecontroleerd 
waren maatregelen nodig, aldus de nationale Duitse politie.  
 
De agenten controleerden de eerste twee dagen van de nieuwe regeling in totaal ongeveer 
155.000 reizigers. In slechts 616 gevallen ontbrak informatie of waren onjuiste gegevens 
ingevuld. In dergelijke gevallen worden de gezondheidsautoriteiten ingeschakeld die bekijken 
of een boete nodig is, stelt de politie. Zij spreekt in een verklaring over een eerste positieve 
tussenbalans: ‘Bijna alle reizigers gedragen zich conform de regels.’ Bron: Tubantia, 3 
augustus 2021.   
 

In Duitsland mogen ongevaccineerden nergens meer binnenkomen  
 
In de strijd tegen de vierde coronagolf wil de Duitse regering dat ongevaccineerden nergens 
meer binnen mogen. Volgens de Duitse krant Bild staat dat in de coronaplannen van Berlijn 
voor de herfst en winter. Het dagblad spreekt over snoeiharde maatregelen. 

Het strengere beleid voor de miljoenen burgers die niet zijn ingeënt heeft wel als gevolg dat 
'zo'n drastische lockdown als in de tweede en derde golf naar alle waarschijnlijkheid niet meer 
nodig zal zijn', aldus Bild over de voorstellen van het ministerie van Volksgezondheid. Bron: 
Tubantia, 3 augustus 2021.   
 

Nog tot na de komende winter zullen Nederlanders gebruik moeten 

maken van QR-codes 

Nederlanders zullen nog zeker tot na komende winter gebruik moeten maken van QR-codes 
om te reizen en om toegang te krijgen tot evenementen en uitgaansgelegenheden. Dat is 
de verwachting van verschillende virologen en epidemiologen waar BNR mee sprak.  

OMT-leden laten desgevraagd weten dat over de kwestie de komende weken 
gesproken wordt. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport kan nog niet zeggen 
wanneer het systeem met QR-codes losgelaten kan worden. 

De QR-codes kunnen worden gebruikt om aan te tonen dat iemand volledig tegen het 
coronavirus is gevaccineerd, of negatief is getest. Daarmee kan bijvoorbeeld toegang worden 
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verkregen tot voetbalwedstrijden en andere evenementen en kan een QR-code vereist zijn voor 
reizen binnen de EU. Bron: Tubantia, 3 augustus 2021.    
 
 

De overheid wil dat je je huis ventileert tegen corona, maar hoe dan?  

 
Sinds de persconferentie van demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo 
de Jonge op 19 juli, is het regelmatig ventileren van je huis een van de vier basisregels om het 
coronavirus te bestrijden. Deskundigen hameren al langer op ventilatie in de strijd tegen de 
coronapandemie, maar zijn ook kritisch op het huidige ventilatiebeleid. Hoe lucht je je huis 
dan wel goed? 

‘Hoe meer virusdeeltjes je inademt, hoe groter de kans dat je besmet wordt’, vertelt ventilatie-
expert Francesco Franchimon aan NU.nl. Hij promoveerde aan de Technische Universiteit 
Eindhoven. ‘In een ruimte waar een besmette persoon aanwezig is en waar niet wordt 
geventileerd, wordt de concentratie virusdeeltjes die de besmette persoon uitademt niet 
verdund en dus kunnen die deeltjes de ruimte ook niet verlaten.’ 

Experts reageerden zaterdag in Trouw kritisch op het advies van Rutte tijdens de 
persconferentie van 19 juli om ervoor te zorgen ‘dat er minimaal een kwartier per dag frisse 
lucht door het huis stroomt’. Ze vinden het huidige ventilatiebeleid bovendien te vrijblijvend 
en pleiten voor een speciale adviesgroep die het kabinet en Outbreak Management Team 
(OMT) adviseert over 'frisseluchtmaatregelen'. 
Wat Rutte tijdens die persconferentie zei, komt echter niet helemaal overeen met wat het RIVM 
adviseert. Dat adviseert namelijk om méér te doen dan slechts een kwartiertje luchten per 
dag. 

‘Het is goed om duidelijk onderscheid te maken tussen ventileren en luchten’, zegt Alvin 
Bartels, beleidsadviseur Infectiepreventie bij het RIVM. ‘Ventileren is het continu verversen 
van binnenlucht met verse buitenlucht. En luchten is het wijd tegenover elkaar openzetten 
van ramen en deuren om snel de binnenlucht te verversen.’ 

Het advies van het RIVM is dan ook om 24 uur per dag te ventileren door bijvoorbeeld de 
ramen op een kier te zetten, ventilatieroosters open te houden of het mechanische 
ventilatiesysteem continu aan te houden. Daarbovenop raadt het RIVM aan om dagelijks ‘een 
aantal keer per dag’ ongeveer tien tot vijftien minuten te luchten. Hoe vaak precies, meldt het 
instituut niet. 

Na deze situaties zou je volgens het RIVM in elk geval moeten luchten: 

• Na het koken 
• Na het douchen 
• Als je met producten als verf of lijm hebt gewerkt 

'Frisse lucht speelt beperkte rol in bestrijding pandemie' 

‘Thuis speelt frisse lucht maar een heel beperkte rol, omdat je daar niet altijd de anderhalve 
meter maatregel kan handhaven’, zegt ventilatie-expert Franchimon. Hij benadrukt dat 
ventilatie en luchten de anderhalvemeterregel niet kunnen vervangen. 

Toch vindt hij het goed om thuis bewust met frisse lucht bezig te zijn. Zo benadrukt hij dat 
het belangrijk is dat er een goede doorstroming van de lucht in huis is, door - zoals ook het 
RIVM adviseert - regelmatig te luchten. Franchimon pleit verder voor meer gebruik van CO2-
monitoring met bijvoorbeeld CO2-meters, zoals in België veel gebeurt. Die geven aan wanneer 
het nodig is om te luchten. 
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Franchimon gebruikt voor de beste luchtverversing thuis een vergelijking met vroeger, toen in 
veel huizen nog werd gerookt. ‘Meestal werden dan de ramen opengezet om te voorkomen dat 
een kamer blauw zou komen te staan. En als het bezoek weg was, werden alle ramen geopend 
om de sigarettengeur weg te krijgen. Ventileer en lucht het huis alsof iemand binnen rookt.’ 

Ook kan het volgens Franchimon verstandig zijn om voor ramen tegen elkaar open te zetten 
als er mensen op bezoek zijn. Het RIVM heeft daar wel een kanttekening bij: als je ramen 
tegenover elkaar open zet, zorg er dan voor dat er geen luchtstroom van de ene naar de andere 
persoon ontstaat. Daardoor kunnen eventuele virusdeeltjes namelijk juist in de richting van 
een onbesmette persoon geblazen worden. 

Franchimon: ‘Het grootste probleem is naar mijn mening dat het belang van ventileren uit ons 
collectieve geheugen is verdwenen. Ventileren was 150 jaar geleden bedoeld om infecties te 
bestrijden. Maar door de opkomst van vaccinaties en antibiotica zijn we de aandacht hiervoor 
in de loop der tijd verloren.’ Bron: NU.nl, 1 augustus 2021.  

Biden heeft bij Republikeinse leiders in Florida en Texas op aangedrongen 
de coronarichtlijnen te volgen 

De Amerikaanse president Joe Biden heeft er woensdag bij de Republikeinse leiders in de 
staten Florida en Texas op aangedrongen de Covid-richtlijnen van de gezondheidsdienst (CDC) 
te volgen. Florida en Texas zijn samen goed voor ongeveer een derde van alle nieuwe 
Amerikaanse coronabesmettingen. 

De gouverneur van Florida, Ron DeSantis, heeft zich meermaals verzet tegen strikte 
coronabeperkingen. Vrijdag blokkeerde hij nog een mondkapjesplicht op scholen. De 
gouverneur van Texas, Greg Abbott, vaardigde afgelopen voorjaar een decreet uit dat boetes 
oplegt voor mondkapjesplichten. 

‘Sommige gouverneurs zijn niet bereid om te doen wat nodig is om deze pandemie te verslaan’, 
zei Biden, zonder de twee Republikeinse gouverneurs bij naam te noemen. Hij roept de staten 
op om instellingen die wel coronatmaatregelen willen volgen, niet dwars te zitten. ’Tegen deze 
gouverneurs zeg ik: als jullie niet willen helpen, ga dan tenminste uit de weg.’ 

Volgens de gezondheidsdienst waren er sinds zaterdag ongeveer 72.000 nieuwe 
coronabesmettingen per dag in de Verenigde Staten, een stijging van 44 procent ten opzichte 
van de week ervoor. 

De stad New York maakte dinsdag bekend dat voortaan een vaccinatiebewijs vereist is in 
restaurants, sportscholen en andere openbare gelegenheden. Biden drong er bij andere steden 
op aan hetzelfde te doen. Bron: Tubantia, 4 augustus 2021.    
 

Israël heeft nieuwe coronamaatregelen afgekondigd 
 
Israël heeft nieuwe coronamaatregelen afgekondigd nu het aantal besmettingen weer snel 
stijgt. Er geldt onder meer opnieuw een mondkapjesplicht bij evenementen met meer dan 100 
deelnemers die buiten plaatsvinden. De nieuwe regels gaan zondag in. 
 
Ook voor evenementen met minder dan 100 deelnemers moeten aanwezigen nu een negatief 
testresultaat laten zien, of bewijzen dat ze ingeënt of genezen zijn. Voortaan moeten 
ook kinderen een negatief coronaresultaat kunnen laten zien om naar binnen te mogen. 
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Al voor de bijeenkomst van het kabinet had de regering beslist om nieuwe reisbeperkingen op 
te leggen. Zo moeten alle Israëliërs vanaf 11 augustus minstens zeven dagen in 
quarantaine nadat ze terugkeren uit 18 landen, waaronder Nederland, Duitsland en de 
Verenigde Staten.  
 
Minister van Defensie Benny Gantz waarschuwde ook voor nieuwe lockdowns vanaf 
september als het aantal nieuwe besmettingen niet afneemt. Een lockdown zou in september 
minder schadelijk zijn voor de economie, omdat er in die maand verschillende Joodse 
feestdagen vallen, aldus Gantz. 
 
Israël is een van de koplopers op het gebied van vaccinatie: bijna 5,4 miljoen van ongeveer 9,3 
miljoen Israëliërs zijn al volledig ingeënt. Bron: Tubantia, 4 augustus 2021.    
 

Corona-uitbraak in het zuiden van China: Shanghai Air Expo uitgesteld 
 
De Chinese overheid heeft de internationale lucht- en ruimtevaartbeurs in Shanghai afgelast 
vanwege een opleving van Covid-19-besmettingen in de Zuid-Chinese provincie Guangdong. 
 
Een aantal van de participerende bedrijven is gevestigd in Guangdong, waar nu een ‘staat van 
verhoogd risico’ is afgekondigd, en zegden hun deelname aan de expo daarom af. Ook vorig 
jaar werd het internationale luchtvaartevenement al afgelast vanwege de coronapandemie. 
 
De achtste Shanghai International Aerospace Technology and Equipment Exhibition zou 
plaats hebben moeten vinden van 16 tot en met 18 juni aanstaande. De zogeheten Airexpo 
China telde in 2019 een kleine 30.000 bezoekers en 218 deelnemende firma’s.  
 
‘Door de recente uitbraak kan een aantal van de ingeschreven bedrijven niet naar Shanghai 
afreizen’, zo laat de organisatie weten aan de krant South China Morning Post. Een nieuwe 
datum voor de expo is nog niet bekendgemaakt. Bron: ZakenreisNieuws.nl, 2 juni 2021.  
 

Deltavariant doorkruist Chinese corona-aanpak 
 
China is in de ban van een nieuwe corona-uitbraak. Al gaat het slechts om honderden 
gevallen, toch is de schrik groot. 
 
Het toerisme rond Zhangjiajie ligt stil. De prachtig gelegen plaats in de provincie Hunan, 
tussen grillige rotsbergen die het decor vormen in de film Avatar, is de jongste hotspot in een 
nieuwe uitbraak van het coronavirus. Alle attracties zijn gesloten en de gangen van vele 
duizenden bezoekers worden nagegaan, om te checken of ze in aanraking zijn geweest met 
besmette personen. 
 
‘Zhangjiajie is nu de nieuwe ‘ground zero’ voor de verspreiding van de epidemie’, zegt Zhong 
Nanshan in verschillende Chinese media. Zhong is de belangrijkste expert van het land in 
longziekten, die al betrokken was bij de bestrijding van Sars in 2002. Als belangrijk adviseur 
van de regering is hij een van de architecten van de Chinese lijn: massaal testen en alle 
besmette personen isoleren.   
 
Dankzij die rigoureuze methode wist China, waar het virus eind 2019 opdook in de stad 
Wuhan, al snel de controle terug te krijgen. Terwijl de rest van de wereld de aantallen zag 
oplopen, kon China vorig jaar al een punt zetten achter de epidemie. Maar dat was buiten de 
Deltavariant gerekend. 
 
Toen die agressievere vorm van corona tien dagen geleden toesloeg in de miljoenenstad 
Nanjing, leek het Chinese systeem nog altijd te werken. Maar inmiddels zijn er al meer dan 
350 besmette personen gevonden. Een miniem aantal op een totale bevolking van 1,3 miljard 
Chinezen, maar wel een zorg in een land dat dacht nu helemaal covid-vrij te kunnen blijven. 
 
De nieuwe besmettingen zijn verspreid over het land, ook in de hoofdstad Peking. Alle 
verbindingen per bus, trein en vliegtuig tussen Peking en regio’s met positieve gevallen zijn 
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stilgelegd. Zhong vertrouwt erop dat grote steden als Nanjing de uitbraak wel onder controle 
krijgen, maar hij maakt zich zorgen over kleinere plaatsen. Zeker als daar veel bezoekers 
komen, zoals in Zhangjiajie. 
 
De Chinese media, die onder strenge controle staan van de overheid, slaan alarm. De zeer 
nationalistische krant Global Times noemt de huidige uitbraak ‘de ernstigste sinds Wuhan’. 
Opmerkelijk genoeg is er ook kritiek op de aanpak door de autoriteiten; zo hekelt de krant in 
een commentaar de ‘flagrante mazen’ in de regelgeving. 
 
China is ondertussen goed op weg met het vaccineren van de bevolking: er zijn inmiddels meer 
dan 1,6 miljard doses toegediend. De verdeling is niet bekend, maar honderden miljoenen 
mensen kunnen nu volledig ingeënt zijn. Probleem is dat de Chinese vaccins het virus minder 
goed tegenhouden dan de westerse. Ze bieden wel een goede bescherming tegen ernstige 
ziekte. Bron: Trouw, 3 augustus 2021. 
 

China: hard tegen de Deltavariant en tegen burgers  
 
Corona in China Met draconische maatregelen probeert China de Deltavariant buiten de deur 
te houden. Zo wordt aan de grens met Myanmar onder het mom van virusbestrijding een 
muur gebouwd.  
 
Ruili, een stad met zo’n 267.000 inwoners aan de grens met Myanmar, was lang dé plek in 
China waar alles mocht wat Mao had verboden. Je kon er uit Myanmar gesmokkelde heroïne 
krijgen, Chinezen staken vanuit Ruili over naar de gokpaleizen van Muse, de grensplaats in 
Myanmar. Vrouwen uit Muse kwamen op hun beurt eenvoudig naar de provincie Yunnan, 
waarin Ruili ligt; ze werkten er voor een paar dagen of maanden in de prostitutie en gingen 
dan weer terug naar Myanmar. Jade en wapens werden binnengesmokkeld, net als Viagra-
pillen en Myanmarese bruiden voor Chinese mannen die niet aan de vrouw konden komen. 

Nu heeft datzelfde Ruili al voor de vierde keer te maken met een uitbraak van corona. Dat 
komt vooral doordat het aan die grens met Myanmar ligt. Dat land kampt momenteel met de 
ergste uitbraak tot nu toe. In februari nam in Myanmar de militaire junta de macht over, 
sindsdien is de medische zorg er zo goed als ingestort. Er is een groot tekort aan zuurstof en 
vaccins. Het gaat daar vooral om de zeer besmettelijke Deltavariant. 

Daarbij vergeleken is de uitbraak in Ruili maar heel klein: rond de 150 mensen raakten er 
besmet, een klein deel daarvan met een variant die volgens het Chinese persbureau Zinhua 
„bijzonder veel lijkt’ op de Deltavariant. Voor China is ook een kleine uitbraak onacceptabel. 
Het land hanteert een zero-tolerancebeleid: er mag eigenlijk in het hele land met zijn 1,4 
miljard inwoners niet één geval van corona zijn. En dat lukt nog bijna ook. China telt  volgens 
gegevens van de Amerikaanse Johns Hopkins-universiteit in totaal iets meer dan 
honderdduizend gevallen van corona. Er vielen 4.848 doden. De meeste besmettingen vonden 
plaats in Wuhan, helemaal aan het begin van de epidemie.  
 
De Deltavariant werd onlangs ook in de Zuid-Chinese provincie Guangdong aangetroffen. 
Daar raakten vanaf eind mei rond de 170 mensen besmet, maar inmiddels is de epidemie 
daar weer onder controle. 

Dat komt vooral doordat China draconische maatregelen niet schuwt. Er zijn inmiddels ruim 
één miljard prikken gezet, niet genoeg voor groepsimmuniteit. Chinese vaccins bieden 
bovendien minder bescherming dan die van bijvoorbeeld Pfizer. Ze beschermen ook minder 
tegen nieuwe varianten.  
 
Daarom zoekt China het naast vaccineren ook in andere maatregelen. Het opvallendst is de 
bouw van een muur langs de ruim 2.000 kilometer lange zuidgrens met Myanmar. De bouw 
van de zogeheten Zuidelijke Chinese Muur begon in september 2020, in Januari van dit jaar 
was waarschijnlijk al zo’n zevenhonderd kilometer af . Aan de grens met Vietnam bouwt China 
ook een muur. 
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De muur aan de grens met Myanmar bestaat soms uit vier rollen prikkeldraad boven elkaar, 
soms uit een drie meter hoog hekwerk met daar bovenop alsnog een rol prikkeldraad. Op 
sommige delen zijn recent camera’s bijgeplaatst, maar een Myanmarese ambtenaar merkte op 
dat het prikkeldraad voorlopig in elk geval nog niet onder stroom is gezet. 

Elk stuk muur valt onder de verantwoordelijkheid van een specifieke ambtenaar. Als er via 
zijn stukje muur toch nog mensen de grens over komen, dan wordt die grensbewaker daarvoor 
persoonlijk gestraft, zo meldde de Chinese Global Times. De muur dient officieel om corona 
buiten China te houden, maar hij dient in de praktijk een breder doel. Chinezen die 
vluchtende Myanmarezen voor goed geld helpen of onderdak verlenen, kunnen rekenen op 
zware straffen.  
 
China wil ook voorkomen dat er steun gaat naar de grensvolkeren die zich verzetten tegen de 
militaire junta van Myanmar, een junta die China in principe juist steunt. En China wil niet 
dat dissidente Chinezen en gevluchte Noord-Koreanen via Myanmar kunnen uitwijken naar 
Thailand. 

Ondertussen is de muur misschien niet eens de meest draconische maatregel die China neemt 
tegen de verspreiding van corona. Alle inwoners worden inmiddels in de gaten gehouden met 
behulp van gezichtsherkenningstechniek, en die gegevens worden direct gekoppeld aan de 
gezondheids-app die iedere Chinees op zijn mobiele telefoon moet hebben staan. Dat noemen 
ze in Ruili „één database, één code, één platform.’ Zo ziet de overheid op elk moment waar 
elke burger van de stad zich ophoudt en wat hij of zij daar doet. 

Daarnaast hanteert Ruili ook conventionelere technieken: de hele bevolking is er getest, de 
grenzen zijn gesloten en zelfs goederen mogen de grens niet meer over. China is nog steeds 
bang dat corona zich via het oppervlak van producten kan verspreiden, ook al is daar 
internationaal tot nu toe geen overtuigend bewijs voor gevonden. 

Natuurlijk is de stad in een complete lockdown. Mensen die positief worden getest komen 
meteen in afzondering in het ziekenhuis te liggen, ook als ze asymptomatisch zijn. Ze mogen 
daar pas uit als er geen resten van de infectie meer kunnen worden aangetoond in hun bloed. 
Ook dan zijn ze nog niet vrij: 14 of 21 dagen quarantaine op een centrale locatie volgt. 

Mensen die in aanraking zijn geweest met iemand met corona gaan ook verplicht in 
quarantaine, net als iedereen die uit het buitenland China binnenkomt. 

De inschatting is dat China zijn coronabeleid zeker tot na de Olympische Winterspelen in 
februari 2022 niet zal versoepelen. Dat kan ook bijna niet: eerst moet de bevolking voldoende 
beschermd zijn tegen het virus. 

Daartoe werkt het Chinese bedrijf Fosun nu ook samen met BioNtech voor de productie en 
distributie van een Pfizer-vaccin in China. Dat vaccin wordt op zijn vroegst vanaf augustus 
onder de merknaam Comirnaty op de Chinese markt gebracht. Het is de bedoeling dat er 
jaarlijks 1 miljard van die vaccins in China worden geproduceerd. Die zullen vooral worden 
gegeven aan mensen die al twee keer zijn gevaccineerd met een Chinees vaccin. Zo hoopt 
China de bescherming van de Chinese bevolking een essentiële boost te geven. 
 
De inwoners van Ruili komen door alle maatregelen waarschijnlijk ook dit keer van de 
coronabesmettingen af. Maar de muur blijft staan, en ook de voortdurende observatie van alle 
inwoners wordt na corona niet meer teruggedraaid. Bron: NRC, 19 juli 2021.  

Amerikaanse gezondheidsdienst heeft verbod op huisuitzettingen 
verlengd 

De Amerikaanse gezondheidsdienst CDC heeft een federaal 
moratorium op huisuitzettingen verlengd met zestig dagen, zei de Democratische 
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Senaatsleider Chuck Schumer dinsdag. Het nieuwe verbod zal betrekking hebben op ongeveer 
90 procent van de huurders in het land. 

De verlenging vervangt het moratorium dat zaterdag afliep en is gericht op regio's waar het 
aantal coronabesmettingen gestegen is vanwege de opmars van de zeer besmettelijke 
Deltavariant. De CDC gaf daarmee gehoor aan een oproep van president Joe Biden, die opriep 
tot deze stap om huurders te beschermen.  

Door het aflopen van het oorspronkelijke verbod, dat vlak na het uitbreken van de pandemie 
werd ingesteld, dreigden miljoenen Amerikanen die door de coronacrisis achterlopen met het 
betalen van hun huur dakloos te worden. De gezondheidsdienst zal details over het nieuwe 
moratorium verstrekken zodra het plan is afgerond. Bron: Tubantia, 4 augustus 2021.    

Ideaal: een prik zonder afspraak in eigen dorp 

Als de mens niet naar de GGD komt voor een coronaprik, dan moet de GGD maar naar de 
mens gaan. Met die gedachte opent de GGD Zeeland ‘pop-up-locaties’ in plaatsen waar nog 
relatief weinig mensen gevaccineerd zijn. Rilland, op de grens van Brabant en Zeeland, had 
dinsdag de primeur. Van 16.00 tot 18.00 uur was het prikken-zonder-afspraak.  

De vaccinatiebereidheid in Zeeland wijkt niet af van het landelijke beeld, maar in twee 
oostelijkste gemeenten van de provincie zijn wel minder mensen geprikt. Niet dat in 
Reimerswaal en Tholen ‘Urkse’ toestanden heersen. Toch ligt de vaccinatiegraad 10 tot 15 
procent lager. 

Al voor vieren steekt Pieter Seghers zijn hoofd om de deur van dorpshuis Luctor et Emergo.  De 
80-jarige Rillander heeft de envelop met de uitnodiging voor een vaccinatie voor de zekerheid 
meegenomen. ‘Die heb ik al in februari gekregen en al die tijd bewaard. Maar het is er tot nu 
toe nooit van gekomen. Ik heb drie keer een verkoudheid gehad, ik heb in het ziekenhuis 
gelegen. En nu kan ik me hier laten prikken, lekker dicht bij huis.’ Bron: AD, 3 augustus 
2021. 

Hoofdbrekens bij experts over lage Britse besmettingscijfers 

Britse experts breken zich het hoofd over het feit dat steeds minder nieuwe 
coronabesmettingen worden vastgesteld. De autoriteiten schrapten vorige maand de meeste 
overgebleven maatregelen die verspreiding van het virus moesten voorkomen. Ze hielden 
rekening met een flinke toename van het aantal coronabesmettingen tijdens de zomer, maar 
het tegenovergestelde lijkt te gebeuren. 

Uit de officiële cijfers kwam maandag naar voren dat in een dag tijd 21.952 mensen positief 
hebben getest op een coronabesmetting, tegenover ruim 24.000 op zondag en meer dan 
26.000 op zaterdag. De autoriteiten hebben meerdere manieren om het verloop van de 
pandemie te volgen en kijken bijvoorbeeld ook naar ziekenhuisopnames en sterfgevallen. Daar 
kwam volgens de BBC vorige week nog niet uit naar voren dat de uitbraak ook echt flink in 
hevigheid is afgenomen. 

Er zijn volgens de omroep ondertussen ook geen aanwijzingen dat het aantal besmettingen 
omhoog is geschoten na de verregaande versoepeling van het coronabeleid op 19 juli, een dag 
die in Britse media het stempel Freedom Day (Vrijheidsdag) kreeg. De minister van 
Volksgezondheid had daar wel rekening mee gehouden en begin juli gewaarschuwd dat het 
aantal coronabesmettingen deze zomer tot 100.000 per dag zou kunnen stijgen. 

Nieuwszender Sky News voerde maandag onderzoeker Tim Spector op, die vraagtekens zet bij 
de juistheid van de recente besmettingscijfers van de overheid. ‘We zien een veel snellere 
afname dan in eerdere golven, zelfs als daar complete nationale lockdowns aan voorafgingen’, 
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zei Spector, die mede aan de basis stond van de onderzoeksapp ’ZOE COVID Symptom Study’ 
waarmee besmette mensen hun ziekteverschijnselen kunnen doorgeven. 

Spector noemde een aantal mogelijke redenen voor de afname van het aantal vastgestelde 
besmettingen. Zo worden volgens hem mogelijk minder jongeren getest, terwijl de 
vaccinatiegraad juist binnen die groep relatief laag is. ‘Het is voor ons niet zo eenvoudig om 
toegang te krijgen tot overheidsgegevens, maar als het aantal geteste jongeren 
verhoudingsgewijs daalt en het aantal ouderen stijgt, zou dat deze verandering kunnen 
verklaren.’ 

De onderzoeker opperde ook nog een andere mogelijke reden. Hij zei dat veel besmette mensen 
melding maken van klachten die traditioneel niet met het coronavirus worden geassocieerd. 
Hoofdpijn zou via zijn ZOE-app het vaakst worden gemeld als klacht, in plaats van 
bijvoorbeeld koorts, hoesten of reukverlies. Daardoor zien mensen mogelijk ook geen reden 
om zich te laten testen. 

Experts verwezen in de media ook naar het Europees kampioenschap voetbal van vorige 
maand. Supporters zaten tijdens de finale in grote groepen bij elkaar om de wedstrijd te kijken. 
Voetballiefhebbers gingen vervolgens mogelijk massaal in zelfisolatie toen ze ontdekten dat ze 
waren blootgesteld. Daardoor kon het aantal nieuwe coronabesmettingen mogelijk snel stijgen 
om daarna weer flink af te nemen, opperde epidemioloog John Edmunds volgens Newsweek. 

Ook de vakantietijd speelt mogelijk een rol. ‘Scholieren nemen het virus niet meer mee naar 
huis als ze in de klas besmet raken’, zei Edmunds. „Dat zet vermoedelijk de rem op het aantal 
coronabesmettingen.’ Bron: De Telegraaf, 3 augustus 2021. 

Miljoenen coronadoden in India, niet honderdduizenden' 

In India zijn sinds het begin van de pandemie waarschijnlijk enkele miljoenen mensen 
overleden aan een coronabesmetting, zeggen Amerikaanse onderzoekers. Ze schatten het 
aantal coronadoden op 3,4 tot 4,7 miljoen. Dat is tien keer meer dan waar nu van uit wordt 
gegaan. India heeft 1,3 miljard inwoners. 

De onderzoekers hebben de oversterftecijfers bekeken. Ze telden veel meer doden dan er 
gemiddeld waren voordat de pandemie uitbrak. Van niet alle doden is de exacte doodsoorzaak 
vastgesteld. 

De coronapandemie is de ergste humanitaire ramp die India sinds de onafhankelijkheid in 
1947 is overkomen, zeggen de onderzoekers van het Center for Global Development. 

Het dodental is de afgelopen maanden sterk opgelopen door de Deltavariant van het virus, die 
afgelopen december voor het eerst in India werd vastgesteld. Die verspreidt zich sneller dan 
eerder ontdekte varianten. 

Het officiële dodental in India is nu 415.000. Daarmee staat het land achter de Verenigde 
Staten (609.000 doden) en Brazilië (542.000 doden). 

Maar het officiële dodental moet dus flink naar boven worden bijgesteld, zeggen de 
Amerikaanse onderzoekers. ‘Het zal waarschijnlijk in de enkele miljoenen liggen, niet in de 
honderdduizenden.’ De onderzoekers zeggen dat het moeilijk is om exacte aantallen te 
noemen, maar dat het duidelijk is dat het officiële dodental van 415.000 niet kan kloppen. 

Er wordt al langer getwijfeld aan het dodental in India. Volgens internationale onderzoekers 
wordt er niet bewust verkeerde informatie naar buiten gebracht, maar zijn de cijfers niet 
volledig door gebrekkige registratiesystemen in de overbelaste Indiase gezondheidszorg. 
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‘Op dit moment gaat het goed in India’, zegt correspondent Aletta André. ‘Op een bevolking 
van 1,3 miljard hebben we 30.000 besmettingen per dag en ook een laag aantal doden. Maar 
nog niet iedereen is gevaccineerd, er zijn nieuwe versoepelingen en er is een nieuwe 
virusvariant opgedoken.’ Bron: NOS, 20 juli 2021.  

Corona in India: ‘Angst om ziek te worden is groot’ 

Crematies op parkeerplaatsen, zieke mensen die op straat happen naar lucht. India is 
ongekend hard getroffen door een tweede coronagolf. Nederlandse diplomaten en hun Indiase 
collega’s helpen waar ze kunnen, maar lopen zelf ook risico. Ambassadeur Marten Van den 
Berg: ‘Zieke collega’s kun je niet eens opzoeken, dat is levensgevaarlijk.’ 

Alles is op zijn kop gezet. De tweede corona-golf heeft heel hard toegeslagen. Kijk naar een 
stad als Delhi, waar de Nederlandse ambassade is gevestigd. Qua inwoneraantal is Delhi 
vergelijkbaar met Nederland. Elke dag kwamen hier 20.000 tot 30.000 besmettingen bij. Dat 
loopt nu gelukkig terug, maar het zijn onvoorstelbare aantallen. 

Grootste probleem is dat de gezondheidszorg het niet aankan. Er is een tekort aan bedden, 
aan verplegend personeel, aan zuurstof, aan medicijnen. Dat zorgt voor schrijnende situaties. 
Mensen liggen letterlijk te stikken op straat. Er is ook een grote angst voor besmetting: je moet 
nu geen corona krijgen, want je loopt een groot risico dat er geen zorg voor je is. 

Mijn vrouw is half Indiaas, via haar familie krijgen we ook heel veel verhalen mee. Mensen 
zijn continu op zoek: wie heeft er zuurstof, wie heeft bedden, wie medicijnen? Iedereen 
probeert via via iets te regelen en iedereen heeft verhalen over leed, verdriet en verlies. Je kunt 
anderen ook niet helpen. Zieke collega’s kun je niet eens opzoeken, dat is levensgevaarlijk. 
Dat gevoel van machteloosheid drukt zwaar op iedereen.’ 

Wat merken jullie op de ambassade van de coronacrisis? ‘Helaas heeft de crisis ook bij ons 
direct toegeslagen. We hebben veel zieke collega’s gehad. Twee weken geleden zijn we een 
collega verloren aan corona. Reena Kshetrapal was een Indiase die al meer dan twintig jaar 
voor de ambassade werkte. Iedereen kende haar. Ze was een vertrouwde, zeer geliefde en 
hardwerkende kracht. Iemand waar je op kon bouwen. Haar overlijden hakte erin. 

Bedenk ook dat we niet met elkaar konden rouwen. Het afscheid van Reena kon alleen 
digitaal. Dan doe je wat je kunt, maar emoties delen via het scherm is niet hetzelfde. Op zo’n 
moment zou je heel graag iemand even willen vasthouden.’ 

Kom je zelf nog buiten? ‘Iedereen is ongelofelijk voorzichtig nu. Het ambassadegebouw is dicht, 
het werk gebeurt digitaal. Alles om maar zo min mogelijk buiten te komen en geen mensen te 
ontmoeten. Je voelt je soms wel erg geïsoleerd. Ik heb het geluk dat ik een tuin heb waar ik 
veilig een luchtje kan scheppen. En dat ik veel van mijn werk achter de computer kan doen. 
Maar er zijn miljoenen Indiërs voor wie dat geen optie is: die moeten ondanks de lockdown 
naar werk toe. Want voor veel mensen betekent geen inkomsten geen eten die dag.’ 

Hoeveel mensen zijn er aan nog het werk op de ambassade? ‘De bezetting van uitgezonden 
medewerkers op de post is vanwege de risico’s voor de tweede keer tot een minimum 
teruggebracht. De meeste Nederlandse medewerkers, en alle partners en kinderen zijn 
teruggestuurd naar Nederland. Die beslissing is genomen omdat hun gezondheid en veiligheid 
niet meer kon worden gegarandeerd. 

Een groot deel van ons team werkt nu vanuit Nederland. In Delhi zijn nog zo’n 6 uitgezonden 
Nederlandse ambassademedewerkers aan het werk, naast natuurlijk onze Indiase collega’s. 
Twee Nederlandse medewerkers bemensen het consulaat in Mumbai. Iedereen werkt 
natuurlijk vanuit huis, zowel onze mensen in India als in Nederland.’ 
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Ben je zelf bang geweest om besmet te raken? ‘Ik heb wel een aantal benauwde momenten 
meegemaakt ja. Kort voor de lockdown zou ik aanwezig zijn bij een bijeenkomst op een Indiaas 
ministerie. Dat bleek echter een grootscheepse persconferentie met 25 camera’s en veel 
mensen in een kleine ruimte. Ik kon daar niet zomaar weg. Toen kreeg ik het wel even 
benauwd.’ 

Wat kun je als ambassade doen voor Nederlanders die in India in de problemen komen? ‘De 
meeste Nederlanders zijn inmiddels weg uit India. Vluchten naar Nederland gaan ook gewoon, 
dus Nederlanders die geen corona hebben zitten hier niet vast. Wel krijgen we individuele 
consulaire vragen om hulp. Maar dat kunnen we prima aan met onze huidige bezetting. 
Bedenk ook dat de collega’s in Nederland gewoon meewerken.’ 

Wat doet de ambassade om India te helpen bij het bestrijden van deze crisis? ‘Vanuit de 
ambassade zijn we heel erg betrokken bij de hulp die de Nederland levert aan India. Dat gaat 
in de eerste plaats via het wereldwijde COVAX-vaccinatieprogramma. Onlangs heeft de 
Nederlandse regering een bedrag van 2,5 miljoen euro extra uitgetrokken voor 
coronanoodhulp wereldwijd, waarvan 1 miljoen voor India. Wij zorgen ervoor dat de contacten 
met de betrokken partijen worden gelegd, bijvoorbeeld tussen ons ministerie van VWS, het 
Rode Kruis en Indiase instanties. 

Ook hebben we veel contacten met Nederlandse bedrijven. Enkele bedrijven willen als groep 
helpen om de acute zorg in India te versterken. Die hebben zich verenigd in de ‘Dutch 
Coalition’. Zij willen medische apparatuur leveren die in India nu heel hard nodig is: 
beademingsapparaten en zuurstofconcentrators. Vanuit de ambassade brengen wij deze 
bedrijven en Indiase organisaties bij elkaar, om ervoor te zorgen dat de spullen daar terecht 
komen waar ze het hardst nodig zijn.’ 

Zie je ook lichtpunten in deze moeilijke tijd? ‘Het is heel moeilijk te zeggen hoe de coronacrisis 
zich verder ontwikkelt. In de grote steden is de piek nu misschien in zicht, maar het is niet te 
voorspellen wat er gebeurt als het zwaartepunt van de pandemie naar het platteland 
verschuift. 
 
Alleen vaccinaties kunnen echt verlichting brengen. Dat geldt ook voor onszelf. In India kan 
ambassadepersoneel meedoen met het Indiase vaccinatieprogramma. Wij hebben onze eerste 
prikken gehad. 

In deze moeilijke omstandigheden vind ik het al heel wat dat we ons werk blijven doen, zo 
goed en kwaad als het gaat. Dat we Nederlanders blijven bijstaan en India helpen waar dat 
kan. Dat we zo goed in lastige omstandigheden prima werk kunnen doen, vind ik een groot 
compliment aan al onze mensen, in India én in Nederland.’ Bron: Rijksoverheid.nl, 21 mei 
2021. 

Proef met antistoffen tegen coronavirus: 'Lichaam maakt ze zelf niet aan' 
 

Een grote groep Nederlanders maakt zelf geen of onvoldoende antistoffen aan. Het gaat naar 
schatting om een half miljoen tot een miljoen mensen. En dat is een groot probleem, want 
zelfs na twee coronaprikken kunnen zij nog steeds flink ziek worden. Het Erasmus MC in 
Rotterdam heeft nu een behandeling met zogenaamde monoklonale antistoffen om deze groep 
te helpen.  

Nanny Verlegh krijgt de antistoffen toegediend. Door een longaandoening maakt haar lichaam 
zelf geen antistoffen aan. ‘Ik had beide prikken gekregen met het coronavaccin, maar later 
bleek dat ik door mijn medicijnen geen antistoffen kon aanmaken. Dan schrik je je helemaal 
rot.’ 

De antistoffen worden toegediend aan patiënten zoals Nanny die zelf geen antistoffen 
aanmaken. Dat zijn bijvoorbeeld mensen die niet gevaccineerd zijn, en nog geen antistoffen 
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hebben aangemaakt, of mensen die om medische redenen geen antistoffen kunnen 
aanmaken. 

Bart Rijnders, internist-infectioloog van het Erasmus MC legt uit hoe het werkt: ‘We werken 
met monoklonale antistoffen. Dat zijn krachtige antistoffen die in laboratorium worden 
gemaakt en oorspronkelijk bij Covid-patiënten zijn ontdekt.’ Mensen die Covid hebben gehad 
maken antistoffen aan, bij sommige mensen zijn dat hele goede antistoffen. ‘Deze halen we 
uit het lichaam en brengen we naar ons lab waar we ze kopiëren en vermenigvuldigen.’ 

Na je vaccinatie maakt je lichaam antistoffen tegen corona aan. Wanneer je toch besmet wordt 
zullen deze antistoffen het virus aanvallen. Maar voor mensen die problemen hebben met het 
aanmaken van antilichamen is het anders. Na vaccinatie maakt het lichaam geen antistoffen 
aan, waardoor bij besmetting het virus vrij spel kan krijgen. Bron: Erasmus MC via  RTL 
Nieuws, 3 augustus 2021.  

In Frankrijk zijn op verschillende plaatsen coronamaatregelen strenger 
geworden 

In Frankrijk zijn dinsdag op verschillende plaatsen de coronamaatregelen strenger geworden, 
in reactie op het toenemende aantal besmettingen door de Deltavariant.  

Zo is in enkele onder toeristen populaire Franse kustgebieden de mondkapjesplicht opnieuw 
ingevoerd, minder dan twee maanden nadat de autoriteiten de beperking hadden opgeheven. 
Het gaat om onder meer delen van Bretagne en enkele plaatsen bij de uitlopers van de 
Pyreneeën, aan de grens met Spanje. Hetzelfde staat mensen rond het meer van Annecy, aan 
de voet van de Alpen, te wachten. 

Op Corsica is een noodplan geactiveerd. De maatregelen zijn vooral bedoeld om medisch 
personeel te ondersteunen. Momenteel is in Bastia, een van de twee grote steden van het 
eiland, meer dan 79 procent van de ziekenhuisbedden bezet. De situatie op Corsica is 
waarschijnlijk verergerd door de traditionele golf van vertrek en aankomst van 
vakantiegangers eind juli. In het afgelopen weekend waren op Corsica om die reden meer dan 
130.000 mensen onderweg. 

Op maandag had het Frans-Caribische eiland Guadeloupe een gedeeltelijke 
lockdown aangekondigd. Vanaf woensdag geldt er een avondklok. Martinique, een ander 
Frans-Caribisch eiland, ging vrijdag al in volledige lockdown, terwijl het eiland Réunion dit 
weekend gedeeltelijk op slot ging. Bron: Tubantia, 4 augustus 2021.   

Groot aantal prikstraten wordt ontmanteld, GGD gaat in buurthuis en 
prikbus vaccineren 

De GGD’s sluiten de komende tijd zeker 73 vaccinatielocaties. Dat blijkt uit een inventarisatie 
door deze site. Hiervoor in de plaats komen mobiele prikbussen en pop-up-priklocaties.  

Volgens de GGD’s heeft het geen zin grote prikhallen nog langer open te houden, omdat de 
meeste mensen inmiddels tegen het coronavirus zijn ingeënt. Begin juni werden er nog ruim 
200.000 mensen per dag gevaccineerd, nu zijn dat er maar zo’n 100.000. Het gaat grotendeels 
om tweede prikken, dus het aantal vaccinaties neemt de komende weken nog verder af. Veel 
van de 143 GGD-vaccinatiestraten worden daarom ontmanteld.  

Van de veertien priklocaties in de regio Rotterdam-Rijnmond is er eind september bijvoorbeeld 
nog maar eentje over. Sinds juli zijn er al zes gesloten. Deze en volgende maand sluiten er nog 
dertien hun deuren. In Brabant is de sluitingsdatum voor elf van de veertien prikstraten 
bekend; drie zijn er sinds deze week al dicht. In Friesland sluiten over twee weken vier van de 
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acht vaccinatielocaties. In de locaties die voorlopig openblijven, zal bovendien niet meer elke 
dag worden geprikt.  

De GGD in Flevoland roept inwoners van Zeewolde en Dronten op niet langer te wachten als 
zij nog in hun eigen woonplaats willen worden ingeënt tegen het coronavirus. ‘Beide 
vaccinatielocaties zijn gehuisvest in sporthallen. In september worden deze accommodaties 
weer ingezet voor de sportbeoefening.’  

Bij veel priklocaties in het land kunnen ongevaccineerden de komende weken zonder afspraak 
terecht. Dat moet mensen over de streep trekken die er nog niet in zijn geslaagd een afspraak 
te maken, of die nog twijfelen.  

Daarnaast zetten GGD’s mobiele vaccinatie-units en prikbussen in. Die rijden naar wijken en 
dorpen waar de vaccinatiegraad lager ligt dan gemiddeld. In buurthuizen, moskeeën en 
bijvoorbeeld sportkantines worden pop-up-vaccinatielocaties ingericht waar mensen op 
bepaalde tijden zonder afspraak kunnen binnenlopen voor een vaccinatie.  

Duitsland, Israël en naar verluidt ook Engeland hebben afgelopen week besloten om 
kwetsbare mensen een derde vaccinatie te geven. In Nederland buigen het OMT en de 
Gezondheidsraad zich momenteel over de vraag of zo’n booster nodig is. Minister Hugo de 
Jonge van Volksgezondheid is niet bang dat de GGD’s daar straks geen capaciteit meer voor 
hebben. ‘Wij werken samen met de GGD’s aan scenario’s om weer snel te kunnen opschalen, 
mocht het nodig zijn. Op dit moment is het zonde van het geld om grote vaccinatiehallen open 
te houden’, zegt een woordvoerder.  

Prikstraten worden ontmanteld, maar dat betekent niet dat de vaccinatiecampagne ten einde 
is: 2,8 miljoen 12-plussers hebben nog géén eerste prik gehad. Dat laatste deel wordt 
misschien wel het lastigst. Bij de GGD’s gaat het roer nu om: van massavaccinatie naar 
‘fijnmazig prikken’.  

 

 © Jeffrey Groeneweg/Qphoto 



200 

 

Zo gaat de prikplek in Houten woensdag dicht en eind deze maand ook de locatie in de 
Jaarbeurs in Utrecht. De Van Nellefabriek in Rotterdam wordt niet meer gebruikt voor 
vaccineren en over een tijdje stopt ook het prikken bij het ss Rotterdam. In Nijmegen sluit 
woensdag de vaccinatielocatie in De Goffert, het stadion van voetbalclub NEC, en volgende 
week zondag is de laatste prikdag bij het stadion van ADO Den Haag. In Groningen is 
schaatsbaan Kardinge eind augustus niet meer beschikbaar, omdat daar een nieuwe ijsvloer 
komt te liggen voor het winterseizoen.  

In elke regio blijven nog een paar locaties over, en de GGD'en rijden bijvoorbeeld met 
prikbussen rond om de nog niet gevaccineerde mensen te bereiken.  
 
GGD Twente sluit eerst de kleinere coronaprikposten: na Oldenzaal volgt Markelo. Per 
maandag 16 augustus sluit de prikpost voor corona in Markelo. GGD Twente heeft de 
vaccinatieplek in Oldenzaal 26 juli al opgeheven. ‘We gaan van massavaccinatie naar 
maatwerk’, aldus hoofd vaccinatie Anne-Marie Kok van de GGD.  
 
De GGD heeft ervoor gekozen in eerste instantie kleinere vaccinatiecentra te sluiten en er 
bovendien voor te willen zorgen dat er met de overige nog altijd een goede spreiding over de 
regio is. Enschede, Hengelo, Almelo en Nijverdal blijven open. 
 
In de vroegere bibliotheek in Oldenzaal zijn vanaf maart tot en met 26 juli in totaal 57.586 
vaccins gezet. In Markelo zijn het er vanaf maart tot en met 3 augustus 63.496. GGD Twente 
heeft tot nu toe in totaal 296.126 Twentenaren volledig gevaccineerd en 21.039 Twentenaren 
gedeeltelijk. Zij wachten nog op een tweede vaccinatie.  
 
Op twee locaties, in Enschede en Almelo, prikt de GGD Twente tegenwoordig zonder afspraak 
om zoveel mogelijk mensen de kans geven zich zo snel mogelijk te laten vaccineren. Vorige 
week hebben ongeveer 850 mensen van die mogelijkheid gebruik gemaakt. 
 
Het beleid van de GGD is sinds juni meer gericht geraakt op specifieke doelgroepen op locatie. 
Zo zijn bijvoorbeeld dak- en thuislozen gevaccineerd op plekken waar zij vaak verblijven, als 
ook asielzoekers in het asielzoekerscentrum. 
 
‘We blijven natuurlijk constant evalueren waar we met onze priklocaties van meerwaarde 
kunnen zijn, maar ook waar we overbodig raken’, aldus Kok. Bron: Tubantia, 4 augustus 
2021.  
 

Vaccinaties voor gedetineerde migranten aan grens met Mexico 
 
De Verenigde Staten bereiden zich volgens regeringsbronnen voor op het verstrekken van 
coronavaccins aan migranten in Amerikaanse hechtenis langs de grens met Mexico. Het 
aantal coronabesmettingen onder gedetineerde migranten, die werden opgepakt terwijl of 
nadat ze zonder toestemming de grens overstaken, stijgt rap.  
 
Tot nu toe heeft slechts een beperkt aantal migranten in detentiecentra van de Amerikaanse 
immigratiedienst het vaccin gekregen. Volgens het nog niet volledig uitgewerkte plan zullen 
de vaccins worden verstrekt aan zowel migranten die worden gedeporteerd als aan mensen 
die in de Verenigde Staten mogen blijven in afwachting van een uitspraak in hun asielzaak. 

De migranten zullen het Janssen-vaccin krijgen. Dat vaccin is vanwege de enkele dosis beter 
geschikt voor een groep mensen met wie het lastig is om een tweede dosis te coördineren. 
Functionarissen die bekend zijn met het plan, zeggen dat de aanstaande 
grensvaccinatiecampagne kan helpen de agressieve verspreiding van de Deltavariant aan 
beide zijden van de grens te beteugelen. 

In juli staken 210.000 migranten de zuidelijke grens met de Verenigde Staten over, het 
hoogste aantal in een maand in 21 jaar tijd, volgens voorlopige schattingen van de 
Amerikaanse douane. Bron: Tubantia, 4 augustus 2021.   
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China controleert invoer diepgevroren voedsel opnieuw intensief 

China zet de invoer van diepgevroren voedsel opnieuw onder intensief toezicht vanwege de 
recente heropleving van Covid-19 in het land. Dat melden Chinese media. De Chinese 
autoriteiten zijn daartoe overgegaan op basis van de veronderstelling dat het mogelijk is 
om het virus op te lopen via voedselverpakkingen.  

Steden als Zhengzhou en Haikou verscherpen de inspectie van geïmporteerd diepvriesvoedsel 
om de overdracht van Covid te voorkomen. 

China heeft vanaf de uitbraak van de pandemie aangenomen dat het virus kan voortleven 
onder omstandigheden die worden aangetroffen in bevroren voedsel en verpakkingen, 
waardoor het sommige besmettingen koppelt aan geïmporteerde goederen. 

Eerder dit jaar veroorzaakten de massale tests en desinfectie van diepvriesproducten voor 
opstoppingen in havens en lange vertragingen bij de douane. Sommige supermarkten hebben 
aparte koelers voor geïmporteerde goederen. China's hervatting van de strikte controles op 
diepvriesvoedsel kan grote gevolgen hebben: het land is een van 's werelds grootste afnemers 
van veel voedingsproducten. Zo is China goed voor bijna de helft van de wereldwijde 
varkensvleeshandel. 

De laatste Covid-uitbraak in China, die eind juli voor het eerst werd vastgesteld op de 
luchthaven van Nanjing, houdt verband met de Deltavariant en heeft zich nadien in slechts 
twee weken verspreid naar bijna de helft van de 32 provincies van China. Nanjing heeft sinds 
de uitbraak meer dan 13.000 bedrijven onderzocht uit de productieketen voor 
diepvriesvoedsel. Daarbij werden meer dan 35.000 monsters getest, die allemaal negatief 
waren voor het virus. Bron: Tubantia, 4 augustus 2021. 

Leerlingen met corona-gerelateerde klachten gaan toch naar school 

Leerlingen met coronagerelateerde klachten komen nog vaak naar school. Daarbij lijkt 
de ventilatie in een groot deel van de scholen nog steeds niet op orde. Dat meldt CNV 
Onderwijs na onderzoek onder bijna 1500 leden van de bond. 

'Blijf thuis bij klachten' is al sinds het begin van de coronacrisis een basisregel, geeft de 
vakbond aan. Van de leden die op middelbare scholen werken geeft 53 procent echter aan 
toch leerlingen te zien die met coronagerelateerde klachten op school verschijnen. In het mbo 
is dat 52 procent. Bij universiteiten gaat het om 35 procent van de leden die dit ziet gebeuren, 
in het hbo 28 procent en in het basisonderwijs 42 procent. 

‘We moeten met zijn allen ook echt individuele verantwoordelijkheid nemen en elkaar daar op 
aanspreken, hoe vervelend dat soms voor iemand uitkomt’, zegt voorzitter van CNV Onderwijs 
Daniëlle Woestenberg.  

Sinds deze zomer is goed ventileren aan het rijtje basismaatregelen toegevoegd, aldus CNV 
Onderwijs. Maar het onderzoek wijst uit dat maar een klein deel van het personeel denkt dat 
de ventilatie in orde is. In het primair onderwijs gaat het om 33 procent, in het voortgezet 
onderwijs om 34 procent, in het mbo om 23 procent, in het hbo om 32 procent en in het 
wetenschappelijk onderwijs om 37 procent. ‘Dat zijn gewoon schokkende cijfers, na anderhalf 
jaar coronacrisis. Slechte ventilatie zorgt ook in 'normale tijden' al voor ziekte en uitval’, aldus 
Woestenberg.  

Zij had gehoopt dat corona als katalysator had gewerkt om dit al jaren bestaande probleem 
op te lossen. ‘Maar er gebeurt nog veel te weinig. Iedereen wijst naar elkaar.’ Volgens 
Woestenberg kunnen scholen veel veiliger worden als iedereen verantwoordelijkheid neemt 
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voor het beperken van besmettingskansen. ‘Niemand in het onderwijs wil wéér een schooljaar 
met quarantaines, lesuitval en gesloten scholen.’ 

Van de deelnemers aan het onderzoek zegt meer dan 90 procent ten minste deels gevaccineerd 
te zijn. Bron: Tubantia, 4 augustus 2021.  

 

Wéér problemen met beademingsapparatuur Philips: zorgcontroleur VS 
noemt zaak ‘zeer ernstig’ 

Een nieuwe terugroepactie met ademapparaten brengt Philips danig in verlegenheid. Het 
risico bestaat dat patiënten die aan de beademingsmachines liggen in bepaalde situaties 
minder zuurstof krijgen. Het gaat om apparaten die vorig jaar ook werden gebruikt bij de 
behandeling van coronapatiënten.  

De Amerikaanse zorgcontroleur FDA heeft de terugroepactie van Philips 
ademhalingsmachines bestempeld als zeer ernstig. Dat is de zwaarste categorie die de 
toezichthouder hanteert. Bron: BN De Stem, 4 augustus 2021.  

Wel of niet vaccineren tijdens zwangerschap: ‘Twijfel niet zozeer voor 
mezelf, maar voor de baby’ 

Vaccineren tegen corona tijdens de zwangerschap? Beter niet, luidde eerst nog het advies. 
Inmiddels wordt al geruime tijd aanbevolen het juist wel te doen. Veel zwangere vrouwen 
twijfelen desondanks en weten niet goed waar ze goed aan doen. ‘Uiteindelijk op gevoel mijn 
keuze gemaakt.’ 
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Inmiddels zit de tweede prik erin, maar lang twijfelde Tessa* uit Breda of ze de eerste 
überhaupt wel moest laten zetten. Ze is zwanger van haar tweede kindje en de vraag om zich 
wel of niet te laten vaccineren, hield haar wekenlang bezig. ‘Die twijfel was niet zozeer voor 
mezelf, maar voor de baby. De impact op de baby en de consequenties op de lange termijn, 
weet je helemaal niet’, vertelt ze. Bron: BN De Stem, 4 augustus 2021. 

Nederland koploper melden bijwerkingen coronavirus 

Nederland is met afstand koploper binnen de EU bij het melden van bijwerkingen van de 
coronavaccins. Dat blijkt uit cijfers van de EU-database EudraVigilance, waarin meldingen 
van bijwerkingen vanuit de hele EU worden bijgehouden en die BNR heeft ingezien. 

Tot nu toe kwamen uit Nederland maar liefst 111.904 meldingen over bijwerkingen. Dat zijn 
er 30.000 meer dan uit Italië, dat na Nederland het meeste meldingen doorgaf. Frankrijk komt 
daarna, met 70.294 meldingen. 

Agnes Kant, directeur van bijwerkingencentrum Lareb, ziet de cijfers als een compliment voor 
haar organisatie. Ze wijst erop dat er veel aan is gedaan om de bekendheid van Lareb te 
vergroten en ervoor te zorgen dat mensen weten dat ze het kunnen melden als ze bijwerkingen 
ervaren, meldt BNR. Bron: Tubantia, 4 augustus 2021. 
 

Meerderheid van besmette kinderen krijgen geen symptomen 

Een meerderheid van de kinderen die besmet raken met Covid-19 krijgen geen symptomen, 
maar diegenen die wel ziek worden zijn na gemiddeld zes dagen genezen. Dat blijkt uit een 
studie die gepubliceerd werd in het vaktijdschrift ‘The Lancet Child & Adolescent Health’. De 
auteurs, onder meer van King's College in Londen, hebben naar eigen zeggen voor het eerst 
een uitgebreid onderzoek gedaan naar het ziekteverloop bij kinderen met Covid-19 
symptomen. 

De basis van het onderzoek waren symptomen die via een app geregistreerd werden door de 
ouders of voogd. Het ziekteverloop van 1.734 kinderen tussen 5 en 17 jaar werd gevolgd. Ze 
hadden gemiddeld drie symptomen, vooral vermoeidheid, hoofdpijn en het verlies van smaak- 
en reukzin. 

Het gebeurde maar zelden dat kinderen vier weken of langer na hun infectie nog symptomen 
vertoonden. Dat was slechts het geval bij 4,4 procent van de kinderen. Na acht weken voelde 
nog minder dan 2 procent symptomen. De meeste kinderen waren in minder dan een week 
weer beter. 

Oudere kinderen waren iets langer ziek dan jongere kinderen, schrijft BBC. De 12- tot 17-
jarigen hadden een week nodig om te recupereren, de jongeren waren gemiddeld na vijf dagen 
genezen. Bron: Tubantia, 4 augustus 2021. 

Volledig gevaccineerden hebben minder kans om besmet te raken dan 

niet gevaccineerden 

Mensen die volledig gevaccineerd zijn hebben zo'n 50 tot 60 procent minder kans om besmet 
te raken met de Deltavariant van het coronavirus dan mensen die niet gevaccineerd zijn. Dat 
blijkt uit een grootschalige studie door het Imperial College in Londen, waarvan de resultaten 
woensdag bekend werden. 

Mensen die niet volledig gevaccineerd zijn hebben twee keer zoveel kans Covid-19 op te lopen 
dan gevaccineerden. Daarbij zijn ook asymptomatische besmettingen meegerekend. Als er 
alleen gekeken wordt naar mensen die ook symptomen van corona vertonen, dan is de 
effectiviteit van vaccins nog hoger.  
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Uit het onderzoek, waaraan meer dan 98.000 vrijwilligers deelnamen, blijkt ook dat volledig 
gevaccineerden minder kans hebben om Covid door te geven. Tevens komt naar voren dat 5- 
tot 24-jarigen verantwoordelijk waren voor de helft van alle besmettingen, hoewel ze slechts 
ongeveer een kwart van de Britse bevolking uitmaken. 

Volgens de laatste schattingen van het nationaal statistiekbureau ONS was in de week tot 24 
juli één op de 65 mensen in het Verenigd Koninkrijk besmet met het coronavirus. 73 procent 
van de volwassenen in het land is volledig ingeënt. 

In plaatsen waar relatief weinig mensen zich hebben laten vaccineren zet de GGD prikbussen 
en pop-up priklocaties in. Een van die tijdelijke prikstraten staat in het Zeeuwse Rilland. 
Bron: Tubantia, 4 augustus 2021.  

Japan meldt dat aantal coronabesmettingen in ongekend tempo stijgt 

Japan heeft woensdag gewaarschuwd dat het aantal coronabesmettingen in het land in een 
ongekend tempo stijgt. Vandaag is er een recordaantal van 14.207 nieuwe infecties in het 
land. Olympische gaststad Tokio meldde vandaag 4,166 nieuwe gevallen - eveneens een 
record.  

Japan voert een nieuw beleid omtrent corona, waarbij patiënten met milde symptomen 
gevraagd wordt in zelfisolatie te gaan in plaats van naar het ziekenhuis. ‘De pandemie heeft 
een nieuwe fase bereikt’, zei minister van gezondheid Norihisa Tamura daarover. ’We kunnen 
alleen mensen naar het ziekenhuis brengen als we genoeg bedden hebben. We handelen 
preventief.’  

Mocht het beleid toch niet werken zoals gehoopt, dan kan het echter worden teruggedraaid, 
zei Tamura. De Japanse premier, Yoshihide Suga, ligt van verschillende kanten onder vuur 
om het coronabeleid. Sommigen vrezen dat de huidige regels van zelfisolatie leiden tot meer 
doden. Daarnaast is uit polls gebleken dat veel Japanners geen voorstander waren van het 
houden van de Olympische Spelen terwijl de pandemie in het land zich verder uitbreidt. 
Volgens Suga en de organisatoren van de Spelen is er geen link tussen het sportevenement 
en de piek in besmettingen. Bron: Tubantia, 4 augustus 2021. 

Frankrijk stuurt 50.000 doses coronavaccin naar Libanon 

Frankrijk gaat 50.000 doses van het coronavaccin naar Libanon sturen. Dat zei president 
Emmanuel Macron. Ook zei hij 100 miljoen euro noodhulp toe voor het land. Libanon kampt 
momenteel met een diepe economische crisis. Bron: Tubantia, 4 augustus 2021.  

Indonesië meldt vandaag meer dan 100.000 bevestigde coronadoden 

Indonesië telt sinds vandaag meer dan 100.000 bevestigde coronadoden. Het daadwerkelijke 
cijfer, zo vreest men, zou nog een stuk hoger kunnen liggen.  

De laatste maanden nam het aantal coronadoden in het land snel toe: het duurde 14 maanden 
tot er 50.000 overlijdens geteld werden, en 9 weken om dat getal te verdubbelen. Juli was in 
Indonesië de dodelijkste maand sinds het begin van de pandemie, met meer dan 30.100 
corona-sterfgevallen.  

Sinds begin juni stierven meer dan 2800 mensen thuis tijdens hun zelf-isolatie. Dat zegt 
LaporCOVID-19, een onafhankelijke virusdatagroep die thuisdoden bijhoudt. Niet al deze 
sterfgevallen komen volgens de organisatie in de officiële cijfers terecht.  

‘Ze werden bij ziekenhuizen afgewezen, dus gingen ze terug naar huis en in zelfisolatie, met 
beperkte toegang tot medicijnen, geen zuurstof en zonder dat zij door een dokter gemonitord 
werden - tot ze stierven’, zei Ahmad Arif, een van de oprichters van LaporCOVID-19. Bron: 
Tubantia, 4 augustus 2021. 
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Coronacontrole bij Belgische grens: geen waarschuwing maar direct boete 

Vakantiegangers die de komende weken terugkeren naar Nederland kunnen vanaf zondag 
worden gecontroleerd of ze coronavrij dan wel beschermd zijn tegen het virus. De 
marechaussee staat vooralsnog alleen bij de grens met België en waarschuwt niet: wie de 
papieren niet op orde heeft, krijgt direct 95 euro boete. 

Na 8 augustus gelden nieuwe reisregels voor Nederlandse toeristen die uit Europese landen 
komen. Wie terugkeert, moet over een coronabewijs beschikken waaruit blijkt dat hij volledig 
is gevaccineerd, onlangs is hersteld van corona of recent negatief is getest. Bron: AD, 4 
augustus 2021. 

 

Update RIVM 

Het aantal mensen dat per week wordt gevaccineerd tegen het coronavirus daalt verder, nu 
ongeveer 85 procent van de volwassen Nederlanders in elk geval één keer is gevaccineerd 
tegen het coronavirus. Twee op de drie Nederlanders zijn volledig ingeënt. 

In de afgelopen week hebben 812.269 mensen een prik gekregen, blijkt uit de wekelijkse 
cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat is het laagste aantal 
sinds begin mei. Het is de vijfde achtereenvolgende week dat het aantal prikken daalt. Een 
week eerder kregen iets meer dan een miljoen mensen een inenting. De drukste week 
was begin juni, toen 1,67 miljoen mensen gevaccineerd werden.  

De vaccinatiecampagne begon bijna zeven maanden geleden. Tot en met afgelopen zondag 
zijn 20,9 miljoen prikken gezet. Daaronder zijn 12,4 miljoen eerste prikken. Mensen die het 
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vaccin van Janssen krijgen en dus na de eerste prik klaar zijn, zijn hier in meegerekend. De 
vaccinatiegraad onder mensen van 60 tot 89 ligt boven de 90 procent. Onder vijftigers en 
onder 90-plussers is bijna 90 procent ingeënt. Verder zijn driekwart van alle veertigers en 
twee op de drie dertigers gevaccineerd.  

Vorige week hebben 166.488 mensen een eerste prik gekregen, het laagste aantal eerste 
prikken sinds de week van 15 tot en met 21 maart. In totaal hebben ongeveer 8,5 miljoen 
mensen de tweede prik gekregen, bijna 650.000 meer dan vorige week. Vanwege het dalende 
aantal prikken hebben meerdere GGD’en  aangekondigd dat ze vaccinatielocaties gaan 
sluiten.  

Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is woensdag voor de eerste keer in 
drie weken gedaald, blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten 
Spreiding (LCPS). Het zijn er nu 662, 57 minder dan dinsdag. 

Drie weken geleden lagen er iets meer dan 200 patiënten met Covid-19, de ziekte die door het 
coronavirus wordt veroorzaakt. Sindsdien nam dit aantal met de dag toe. 

Op de verpleegafdelingen liggen nu 470 coronapatiënten. Dat zijn er 50 minder dan 
dinsdag. Op de ic's daalde het aantal ernstig zieke covidpatiënten met 7 tot 192. 

Op de verpleegafdelingen kwamen in de afgelopen 24 uur 57 nieuwe coronapatiënten binnen. 
Op de ic's werden 13 mensen binnengebracht. 

In Twente zijn het afgelopen etmaal 80 mensen positief getest op het coronavirus. Er waren 
geen nieuwe sterfgevallen door het virus. Dat blijkt uit cijfers die het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu (RIVM) woensdagmiddag bekendmaakte. Landelijk werden 2836 
nieuwe besmettingen vastgesteld. 

Het gemiddelde aantal positieve test per dag van de afgelopen zeven dagen in Twente is 98,0 
(vorige week 173,9). In die periode zijn 686 besmettingen geregistreerd, 531 minder dan vorige 
week woensdag, toen het aantal nog op 1217 stond. Gisteren werden 78 nieuwe besmettingen 
geteld. De meeste positieve testen waren in Enschede (14), gevolgd door Almelo (11) en Hof 
van Twente (11). 

Binnen de regio is Hof van Twente met 11 gevallen, omgerekend naar 100.000 inwoners, de 
gemeente met de hoogste besmettingsfactor (31,4). Voor de hele regio Twente is dat cijfer 
vandaag 12,7. Daarmee staat de regio 21e op de daglijst van de 25 Nederlandse 
veiligheidsregio’s. Bij deze ranglijst geldt: hoe lager de positie, hoe beter. 

In het oostelijke deel van de Achterhoek zijn 13 nieuwe besmettingen gemeld: Berkelland (7), 
Oost Gelre (4), Aalten (1), Winterswijk (1). In dit deel van de Achterhoek werden geen aan 
coronagerelateerde sterfgevallen geregistreerd. 

Het RIVM meldt landelijk 2836 nieuwe besmettingen in het afgelopen etmaal. Dat zijn 573 
meer dan dinsdag. Toen werden er 2263 positieve tests gemeld. 

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is gedaald. Er zijn landelijk 662 mensen met 
corona opgenomen, 57 minder dan dinsdag. Het merendeel ligt op de verpleegafdeling. Op de 
intensive care worden 192 patiënten behandeld vanwege corona, 7 minder dan dinsdag. Deze 
nieuwe cijfers zijn vanmiddag door het LCPS (Landelijk Coördinatiecentrum 
Patiëntenspreiding) bekendgemaakt. Bron: Tubantia, 4 augustus 2021.    

De coronacijfers in Oost-Nederland stijgen vandaag weer met ruim vijftig. Deze keer is dat in 
lijn met de landelijke ontwikkeling; na een paar dagen waarin het aantal positieve tests daalde 
meldt het RIVM vandaag zo'n 600 nieuwe besmettingen meer dan gisteren. 
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Verhoudingsgewijs is de stijging van de aantallen in de drie veiligheidsregio's in dit deel van 
het land nog beperkt. In Flevoland testen vandaag 73 mensen positief, waarvan 57 in Almere. 
Het zijn er 21 meer dan dinsdag , maar nog altijd fors minder dan de 114 nieuwe besmettingen 
van afgelopen maandag.  

Ook in IJsselland gaat het om een kleine stijging ten opzichte van gisteren, 56 dinsdag, 65 
vandaag. Verhoudingsgewijs komen de meeste positieve uitslagen in dit gebied vandaag uit 
Dalfsen, met 21 per 100.000 inwoners. Dat zijn dan 6 personen. Kampen komt 
verhoudingsgewijs in de buurt met 2,3 nieuwe gevallen per 100.000 inwoners maar het zijn 
er wel meer; hier werden 11 nieuwe besmettingen geteld. Het grootste aantal positieve tests 
komt in dit gebied vanuit Zwolle, namelijk 16 (12,4 per 100.000). 

In Noord- en Oost-Gelderland nadert het aantal nieuwe besmettingen weer dat van maandag. 
Toen waren het er 123, dinsdag zakte dat naar 93 en vandaag komen er 119 positief getesten 
bij. In deze regio heeft Apeldoorn als grootste gemeente de meeste positieve tests; 28 vandaag, 
8 meer dan gisteren.   

Oldebroek houdt de eer van Oost-Nederland hoog vandaag als enige gemeente met nul 
coronanieuwkomers. 

Opmerkelijke uitschieter in dit deel van het land is vandaag Zutphen. Met 33,4 nieuwe 
besmettingen per 100.000 inwoners staat deze gemeente landelijk zelfs op nummer drie, na 
Schouwen-Duiveland (38,4 per 100.000) en Tholen (34,9).  

Het gaat in Zutphen om 16 nieuwe gevallen, tegen gisteren 5 en zondag slechts 1. 

Eerder deze week zat Raalte twee keer in de hoogste regionen (met 42 en 50 per 100.000) , 
maar dat gemiddelde is inmiddels teruggezakt naar 13,3. 

Vandaag zijn in heel Nederland 2.836 nieuwe positieve testen gemeld. Dat is na een gestage 
daling de afgelopen dagen toch weer bijna 600 meer dan gisteren, toen er 2263 nieuwe 
besmettingen waren. Het is nog net lager dan het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen 
(2.905). Bron: De Stentor, 4 augustus 2021. 

Festivalorganisatie zet kort geding tegen overheid niet door 

Festivalorganisator ID&T zet het kort geding tegen de overheid niet door, laat een 
woordvoerder woensdag weten. ID&T spande de spoedprocedure samen met tal van 
organisaties aan om duidelijkheid te forceren over de rest van het festivalseizoen. De zaak 
werd vorige week al aangehouden omdat het demissionair kabinet afgelopen maandag bekend 
zou maken of eendaagse festivals na 13 augustus door kunnen gaan. 

‘In het voorgenomen kort geding was het uitgangspunt dat het besluit van 9 juli onrechtmatig 
en onzorgvuldig genomen was, omdat het kabinet de Fieldlab-resultaten niet had 
meegenomen in de besluitvorming. Om deze reden wilde de ID&T Groep het besluit helemaal 
of gedeeltelijk nietig laten verklaren’, luidt de verklaring van de organisatie. Op 9 juli maakten 
demissionair premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge bekend dat meerdaagse 
evenementen voorlopig niet meer worden gehouden en dat bezoekers van een evenement 
moeten zitten. 

‘Inmiddels heeft het kabinet, samen met het OMT, voor een aanvullende motivering gezorgd. 
Het kabinet heeft daarmee, op papier, haar eigen nalatigheid ongedaan gemaakt. Voor een 
kortgedingrechter is er dan nauwelijks meer ruimte om het kabinet hierop de corrigeren.’ 
Volgens het demissionair kabinet is het logistiek onuitvoerbaar om een meerdaags festival 
veilig te organiseren. Dat besluit noemde ID&T ‘pijnlijk, maar begrijpelijk’. 
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ID&T roept de overheid alsnog op tot volledige opening in september, omdat dan iedereen die 
dat wil gevaccineerd kan zijn. Op 13 augustus neemt het kabinet nieuwe besluiten over het 
coronabeleid voor de komende periode. Dan wordt waarschijnlijk ook meer duidelijk over wat 
er gebeurt met evenementen in september. 

De komende twee weken zijn alle evenementen zonder zitplaatsen vanwege het coronavirus 
nog verboden. Vorige week kondigde het kabinet aan dat meerdaagse festivals met camping 
tot 1 september verboden blijven. Daardoor werden onder meer Lowlands, Down The Rabbit 
Hole en Mysteryland geannuleerd  Bron: Tubantia, 4 augustus 2021.   
 

Attractieparken zijn volgeboekt 

Vanwege de coronamaatregelen zijn attractieparken, waarvoor nu online gereserveerd moet 
worden, vaak helemaal volgeboekt. Parken, die gedurende deze tijd van het jaar het drukst 
bezocht worden, kunnen een stuk minder bezoekers binnenlaten. Daardoor zitten de parken 
sneller vol. Dat zeggen attractieparken de Efteling, Avonturenpark Hellendoorn en Toverland. 
Ook speelt mee dat veel Nederlanders deze zomer in Nederland blijven. 

‘We zitten bijna iedere dag vol’, zegt een woordvoerder van de Efteling in Noord-Brabant. In 
het park mag nu ongeveer de helft van het normale aantal bezoekers naar binnen. ‘Eerder 
bereikten we bijna nooit de maximale capaciteit, dus dat verschil merken we zeker.’ Ook 
bij Toverland, dat in Limburg ligt, zitten ze nu een stuk vaker aan het maximum, vertelt een 
woordvoerder. ‘We zien veel vaker dat het park vol zit dan voorheen, doordat we 50 procent 
van onze normale capaciteit hebben.’ Bron: Tubantia, 4 augustus 2021. 
 

Besluitvorming culturele sector blijft achter bij grote festivals 

De situatie in de culturele sector en de besluitvorming van het kabinet hierover ’blijft steken’, 
zegt Rosanne Janmaat, operationeel directeur bij ID&T. ‘De reisbranche mag steeds een 
stukje verder open en de culturele sector lijkt steeds een stukje verder dicht te gaan. Het is 
niet dat we het een andere branche niet gunnen, maar het steekt natuurlijk wel.’ ID&T is 
organisator van grote festivals en feesten als Mysteryland, Defqon.1 Weekend Festival, 
Awakenings en Sensation. 

Woensdag besloot de festivalorganisator een kort geding tegen de overheid niet door te zetten. 
Ze ziet er geen juridische mogelijkheid toe, nu het kabinet met een aanvullende motivering is 
gekomen voor het besluit om grote evenementen voorlopig niet toe te staan en strenge regels 
te hanteren voor kleinere evenementen. 

Dinsdag riep het muzikale multitalent Jett Rebel het kabinet ook op om meer te doen voor de 
cultuur- en entertainmentbranche. ‘Elke noodkreet die klinkt vanuit mijn sector 
wordt opgevat als gezeik. Weinigen van ons durven hier wat over te zeggen, uit angst. Ik spreek 
uit liefde voor de complete entertainmentsector en kunst in de breedste zin van het woord’, 
schrijft Jett Rebel. Hij zegt zelf de laatste maanden maar moeilijk te kunnen rondkomen 
en overweegt een andere baan te zoeken. Bron: Tubantia, 4 augustus 2021.  

Evenementen- en cultuursector steunt oproep ID&T volledige opening in 
september 

De evenementen- en cultuursector steunt de nieuwe oproep van ID&T van een volledige 
opening in september, omdat dan iedereen die dat wil gevaccineerd kan zijn. ‘Het is een 
noodzaak dat we vanaf 1 september openen’, zegt Jan Zoet, voorzitter van de Taskforce 
cultuursector. ‘Anders is de sector ten dode opgeschreven.’ 

Dat beamen ook de Alliantie van Evenementenbouwers, Vereniging Vrije Theater Producenten 
(VVTP) en de Vereniging van Evenementenmakers (VVEM). Als de gezondheidssituatie rondom 
het coronavirus het toelaat moeten volgens de partijen de beperkende maatregelen voor de 
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branche eraf. ‘Dat moeten we doen voor de kunstenaars, professionals, de gehele keten. We 
verdwijnen anders, zeker het nachtleven en de festivals’, zegt Zoet. 

Ook de evenementenmakers en producenten hopen op september. ‘Daar ligt de focus nu 
op, dan gaan we gewoon een maand lang knallen’, zegt Willem Westermann, uitvoerend 
secretaris van VVEM. Hij doelt onder meer op een paar festivals en de Grand Prix, die het 
eerste weekend van september plaatsvindt in Zandvoort. Boris van der Ham, voorzitter van de 
VVTP, gaat er ook van uit dat de theaters weer op volle kracht kunnen werken met ingang van 
1 september. Al benadrukt hij wel dat er gauw duidelijkheid vanuit de overheid nodig is voor 
de voorbereidingen op het nieuwe theaterseizoen. Bron: Tubantia, 4 augustus 2021.  

Nederlandse export is verder hersteld van coronacrisis 

De Nederlandse export is in juli verder hersteld van de coronacrisis. Bedrijven kampen wel 
met lange levertijden en tekorten aan materialen en personeel. Dat melden 
kredietverzekeraar Atradius en de ondernemersvereniging voor handel en logistiek evofenedex 
in hun maandelijkse Corona Monitor. 

Volgens de onderzoekers daalde het percentage exportbedrijven dat zegt nog last te hebben 
van de naweeën van de coronacrisis. In juli ging het om 37 procent, tegen 39 procent een 
maand eerder. ‘Het beeld dat we zien bij onze achterban blijft voorzichtig positief al schuift het 
definitieve herstel van de coronacrisis steeds verder naar achteren en blijft de onzekerheid 
hoog’, zegt directeur Bart Jan Koopman van evofenedex.  Bron: Tubantia, 4 augustus 2021. 

Europese Commissie sluit contract met farmaceut Novavax 

De Europese Commissie heeft een contract afgesloten voor het Covid-19-vaccin van het 
Amerikaanse farmaceutische bedrijf Novavax. Het vaccin is nog niet door het Europees 
Geneesmiddelenbureau (EMA) goedgekeurd. Volgens commissievoorzitter Ursula von der 
Leyen is onder meer voor Novavax gekozen omdat het bedrijf al ‘met succes zijn vaccin test op 
bescherming tegen nieuwe varianten die zich verspreiden in Europa.’ 

De lidstaten kunnen naar verwachting vanaf eind dit jaar in totaal 100 miljoen 
doses bestellen, en er bestaat in het contract nog een optie voor 100 miljoen doses tot in 2022. 
Vooropgesteld dat het vaccin als ‘veilig en effectief’ wordt beoordeeld door het EMA, meldt het 
dagelijks EU-bestuur. Het heeft sinds de uitbraak van de coronapandemie namens de EU-
landen eerder al zes leveringscontracten gesloten met vier verschillende bedrijven. Bron: 
Tubantia, 4 augustus 2021. 

WHO: eerst arme landen vaccineren dan pas derde vaccinatie in rijke 

landen 

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) roept op tot een tijdelijke stop op het toedienen van 
zogenoemde boostervaccins, die de bescherming tegen het coronavirus en zijn varianten op 
peil moet houden. WHO-topman Tedros Adhanom Ghebreyesus pleit voor een moratorium 
tot minstens eind september zodat er meer vaccins beschikbaar komen voor armere landen. 

Israël geeft sinds kort boosters aan patiënten met een zwak immuunsysteem. Ook landen als 
de VS, Duitsland en Hongarije hebben aangekondigd bepaalde groepen een extra prik te 
geven, mede om de Delta-variant te lijf te gaan. Nederland heeft nog geen besluit genomen. 

De WHO heeft wel begrip voor de zorgen van deze overheden, maar sprak zich al eerder uit 
tegen dit ‘boosterbeleid’ vanwege de grote achterstand die armere landen hebben qua 
inentingen. Tedros roept iedereen met invloed, zoals atleten, investeerders, zakenlieden en 
religieuze leiders, op de oproep tot een moratorium te steunen. 
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Hij stelde op een persconferentie dat een tijdelijke stop kan bijdragen aan het doel 
om ’minstens tien procent van de bevolking van ieder land’ gevaccineerd te krijgen. Van de 
vier miljard doses die wereldwijd tot nu toe zijn toegediend, is meer dan tachtig procent in 
landen met een hoog en middeninkomen. Bron: Tubantia, 4 augustus 2021.    

 

In veertien veiligheidsregio’s geldt hoogste risiconiveau 

In veertien van de 25 veiligheidsregio's geldt het hoogste risiconiveau voor de uitbraak van het 
coronavirus. De situatie is er 'zeer ernstig'. Dat komt door het hoge aantal 
ziekenhuisopnames. Als alleen het aantal positieve testen had geteld, zou de toestand nergens 
zeer ernstig zijn geweest. 

De overheid stelt de risiconiveaus elke woensdag vast op basis van het aantal positieve tests 
en het aantal ziekenhuisopnames. Het hoogste van de twee cijfers geeft de doorslag. Er zijn 
vier niveaus. Van laag naar hoog zijn dat waakzaam, zorgelijk, ernstig en zeer ernstig.  

Risiconiveau 'zeer ernstig' geldt in Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond, 
Haaglanden, Utrecht, Brabant-Zuidoost, Groningen, Twente, Flevoland, Zaanstreek-
Waterland, Kennemerland, Gooi en Vechtstreek, Hollands Midden, Zuid-Holland Zuid en 
Zuid-Limburg. 

Negen regio's staan een stapje lager, op ernstig. Dat zijn Friesland, IJsselland, Noord- en Oost-
Gelderland, Gelderland-Midden, Gelderland-Zuid, Noord-Holland Noord, Midden- en West-
Brabant, Brabant-Noord en Limburg-Noord. Zeeland ging in één klap van zeer ernstig terug 
naar zorgelijk. De andere provincie op het een na laagste niveau is Drenthe. Nergens geldt het 
laagste risiconiveau, waakzaam. 
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De kaart wordt volgende week woensdag opnieuw uitgerekend. Bron: Tubantia, 4 augustus 
2021.  

Voedselbank zet alle zeilen bij in roerige periode 

Het aantal gebruikers van voedselbanken is sinds covid behoorlijk gestegen, blijkt uit hun 
jaarcijfers. Hoe vingen zij de toeloop op? Wat is de situatie momenteel en hoe denken ze het 
in de komende periode te gaan redden? Leo Wijnbelt, voorzitter Voedselbanken Nederland 
(VBN), vertelt over de uitdagingen die deze roerige periode met zich meebrengt. 

Het aantal mensen dat aanklopt bij een van de 172 voedselbanken die ons land telt, is het 
afgelopen jaar flink gestegen. In 2020 werden er in totaal 160.500 mensen bijgestaan. Het 
jaar daarvoor waren dat 151.000 mensen. Bron: Tubantia, 4 augustus 2021.  

Onhandelbare passagier op vlucht in VS met duct-tape vastgebonden 
aan stoel 

 
Een 22-jarige Amerikaan die zich ernstig misdroeg aan boord van een vlucht van Philadelphia 
naar Miami, is afgelopen weekend door de bemanning aan zijn stoel vastgebonden met duct-
tape. 

Het incident vond zaterdag plaats op een vlucht van de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij 
Frontier Airlines. Bij aankomst in Miami werd de man uit de staat Ohio opgepakt. De 
passagier zou onder invloed van alcohol zijn geweest. 

De man greep tijdens de vlucht twee stewardessen bij hun borsten. Toen een derde steward 
daar wat van zei, werd hij door de passagier aangevallen. De man was niet gevoelig voor 
pogingen van de bemanning om de situatie te deëscaleren en moest uiteindelijk worden 
overmeesterd. 

Uiteindelijk slaagde de bemanning er met hulp van enkele passagiers in om de passagier vast 
te binden aan zijn stoel met duct-tape. Tijdens het 'vastplakken' schreeuwde de man, waarop 
ook zijn mond werd dichtgeplakt. Het incident werd gefilmd door een andere passagier. 

De betrokken bemanningsleden zijn - zolang het onderzoek loopt - met betaald verlof 
gestuurd. Eerder meldde Frontier Airlines nog dat ze waren geschorst omdat ze zich niet aan 
de protocollen hadden gehouden. Daar kwam de maatschappij later op terug. 

Sinds het begin van de coronapandemie is het aantal passagiers dat zich misdraagt tijdens 
een vlucht in de VS fors gestegen. Dit jaar maakten Amerikaanse maatschappijen melding 
van meer dan 3.700 incidenten met onhandelbare passagiers. In ruim twee derde van de 
gevallen ging het om mensen die weigerden een mondkapje te dragen.  
 
De federale luchtvaartautoriteit (FAA) heeft gezegd een zerotolerancebeleid te voeren ten 
aanzien van passagiers die zich misdragen. In mei kreeg een passagier die zich misdroeg 
tijdens een vlucht van Delta Airlines nog een boete van 52.500 dollar (44.000 euro). Bron: 
NU.nl, 4 augustus 2021.    

Fraude met gele boekjes via Marktplaats  

Op Marktplaats wordt gezocht naar manieren om met het gele boekje van de GGD te 
frauderen. Rotterdammer Ton Veen heeft via het platform al zeker vijftien verzoeken gekregen 
van mensen die geen prik willen laten zetten maar wel graag de bewijsstempels willen hebben. 



212 

 

AD-verslaggever Ilah Rubio liet afgelopen zaterdag zien hoe makkelijk een geel boekje zonder 
legitimatie bestempeld kan worden bij het ADO Stadion. Dit bracht sommige lezers op het idee 
om ook te frauderen. Ton Veen had nog een handje vol gele boekjes liggen en kreeg opeens de 
vraag of hij ze ook met stempel wil verkopen. Bron: AD, 4 augustus 2021.  

Autoshow van New York gaat ook dit jaar niet door 

De autoshow van New York, die op 20 augustus zou beginnen, gaat ook dit jaar niet door. De 
organisatie heeft het evenement vanwege zorgen over het rondwarende coronavirus 
afgeblazen. In april vorig jaar werd het evenement ook al uitgesteld. Het was voor het eerst 
sinds de Tweede Wereldoorlog dat het evenement niet doorging.  

De annulering komt een dag nadat burgemeester Bill de Blasio van de stad New 
York vaccinaties verplicht stelde voor een reeks binnenlocaties vanaf 16 augustus. Het was 
niet meteen duidelijk of de autoshow ook onderworpen zou worden aan die verordening. 

Autoproducenten als Kia, Jeep en Subaru zouden op het evenement nieuwe voertuigen 
onthullen. De show in New York zou de tweede grote autoshow in de VS zijn sinds het begin 
van de crisis. De verwachting is dat de autoshow in april volgend jaar wel kan plaatsvinden. 
Bron: AD, 4 augustus 2021. 

 

Utrechtse dansschoolhouder Peter Vlug, die les geeft in sociaal cultureel centrum De 
Musketon in Lunetten, wordt bedreigd. © Marnix Schmidt/Privéfoto  
 

Dansschoolhouder Peter belaagd door antivaxers: ‘Ik zou de doodstraf 
riskeren’  

De Utrechtse dansschoolhouder Peter Vlug is naar de politie gestapt vanwege aanhoudende 
bedreigingen en overlast van antivaxers. Hij is aangeslagen, maar piekert er niet over om zijn 
vaccinatieplicht voor salsaleerlingen in te trekken. ‘Dit is discriminatie.’ 



213 

 

Opeens staan ze dinsdag tegen middernacht bij hem voor de deur: drie bezorgers met een 
maaltijd. Maar Peter Vlug (64) heeft helemaal niets besteld, die streek hebben onbekenden 
hem geflikt. Het is een nieuwe scène in de slechte film waar hij al dagenlang middenin zit. ‘Dit 
gaat echt te ver.’ 

Honderden reacties kreeg de Utrechter al, sinds hij vorige week besloot om tijdens salsalessen 
alleen nog volledig gevaccineerde mensen toe te staan. Toen hij die nieuwe 
toegangsvoorwaarden communiceerde via zijn site, barstte de bom op sociale media. Bron: De 
Stentor, 4 augustus 2021.  

Vaccinatieweigeraar en bergbeklimmer uit VK overleden aan coronavirus 

In het Verenigd Koninkrijk is een fitte, gezonde bergbeklimmer overleden aan de gevolgen van 
het coronavirus. De 42-jarige John Eyers, vader van één, weigerde het vaccin te nemen omdat 
hij dat voor zichzelf niet nodig vond, meldt de Britse krant The Guardian 
Zijn tweelingzus en moeder waarschuwen anderen voor de gevaren van het virus. 

Eyers was volgens zijn familie topfit. Hij beklom vier weken voor zijn overlijden de bergen van 
Wales en deed daar aan wildkamperen. Toen hij na een besmetting met het coronavirus op de 
intensive care belandde, kreeg hij spijt dat hij zich niet had gevaccineerd, aldus The Guardian. 

Zijn tweelingzus noemde de dood van haar broer 'een tragedie'. ‘Hij dacht dat als hij Covid-19 
zou krijgen, hij in orde zou zijn. Hij dacht dat hij een milde ziekteverloop zou krijgen. Hij 
wilde geen vaccin in zijn lichaam’, aldus de zus op Twitter. ‘Het had niet mogen gebeuren. Hij 
laat een vader en een moeder, een zus (ik) en een 19-jarige dochter achter. Mijn twee kinderen 
hebben hun leuke oom verloren. De oom die altijd met ze speelde.’ Bron: AD, 4 augustus 
2021.  

 

 

Özcan Akyol  © Joost Hoving 
 

Dat er dwazen rondlopen weten we nu wel, het is tijd om echte 
vraagstukken aan te pakken 
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Özcan Akyol schrijft drie keer per week over wat hem bezighoudt. 
 
Het treurige nieuws over antivaxers die mobiele prikbussen lastigvallen, op plekken waar de 
vaccinatiegraad laag is, werd maandagmiddag door verschillende media gretig verspreid. Er 
kwam zelfs een griezelige oproep om GGD-medewerkers te fotograferen, met het doel om ze 
later voor ‘het tribunaal’ terecht te stellen – allerlei voorgekookte taal van opzichtige 
demagogen die van onrust een businessmodel hebben gemaakt. Bron: AD, 4 augustus 2021.  
 

Familie krijgt 10.000 euro na overlijden Enschedese Gerd (63): ‘Maar dit 
vergoedt het leed niet’  

De Spoedpost Enschede maakte inschattingsfouten bij de ernstig zieke coronapatiënt Gerd 
Bergman. Diens familie diende een schadeclaim in, die wordt gehonoreerd. De familie 
Bergman krijgt 10.000 euro. ‘Dit vergoedt het leed niet.’ 

De broer en zus van Gerd Bergman vertelden een maand geleden in deze krant het verhaal 
over hun zieke broer Gerd, die in oktober besmet raakte met Covid 19. Gerd was er zo slecht 
aan toe dat hij zelf niet in staat was om de huisartsenpost te bellen. Zijn zus Ida Knol-Bergman 
nam contact op met de huisartsenpost. Bron: Tubantia, 4 augustus 2021.  

Reizigers die naar VS komen dienen volledig gevaccineerd te zijn 

Vrijwel alle buitenlandse reizigers naar de Verenigde Staten zullen volledig gevaccineerd 
moeten zijn tegen het coronavirus. Volgens het persbureau Reuters gaat de regering-Biden dit 
eisen. 

Washington is nog bezig met het plan. De vaccinatieplicht is onderdeel van het streven om 
uiteindelijk alle reisbeperkingen naar de VS te kunnen opheffen, aldus een 
regeringsfunctionaris. Door de coronapandemie heeft een groot deel van de wereld geen 
toegang tot de VS. 

Het Witte Huis houdt nog vast aan de reisbeperkingen omdat het aantal besmettingen weer 
stijgt. Het is de bedoeling een nieuw systeem klaar te hebben voor als het reizen kan worden 
hervat. Bron: AD, 4 augustus 2021. 
 

Spoedpost Enschede maakte inschattingsfouten bij ernstig zieke 

coronapatiënt 

De Spoedpost Enschede maakte inschattingsfouten bij de ernstig zieke coronapatiënt Gerd 
Bergman. Diens familie diende een schadeclaim in, die wordt gehonoreerd. De familie 
Bergman krijgt 10.000 euro. ‘Dit vergoedt het leed niet.’ 

De broer en zus van Gerd Bergman vertelden een maand geleden in deze krant het verhaal 
over hun zieke broer Gerd, die in oktober besmet raakte met Covid 19. Gerd was er zo slecht 
aan toe dat hij zelf niet in staat was om de huisartsenpost te bellen. Zijn zus Ida Knol-Bergman 
nam contact op met de huisartsenpost. 

Ze vroeg om hulp, maar kreeg niet voor elkaar dat een arts langskwam. Dat leek de dokter 
niet nodig. Triagisten van de huisartsenpost poeierden haar af. Ze belde in totaal zeven keer. 
Ondanks dat Ida meerdere keren aangaf dat de situatie van haar broer snel verslechterde, 
bleef hulp uit. 

Uiteindelijk raakt Gerd buiten bewustzijn. Hij werd alsnog naar ziekenhuis MST gebracht en 
overleed zes weken later. Gerd Bergman stierf op de dag dat hij 63 jaar werd. 
Verzekeringsmaatschappij VvAA erkent nu namens Spoedzorg Huisartsen Twente(SHT), waar 
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de huisartsenpost onder valt, dat op die bewuste zaterdagmiddag inschattingsfouten zijn 
gemaakt. 

Het is de familie Bergman niet om geld te doen. Ze wil erkenning dat het fout is gegaan en 
gedaan. Zodat de huisartsenpost er lering uit trekt. Bron: AD, 4 augustus 2021. 
 

Farmaceuten Pfizer en Moderna winnen op aandelenbeurzen in New York 
 
Farmaceuten Pfizer/ BioNTech en Moderna hebben woensdag flink gewonnen op 
de aandelenbeurzen in New York. De biotechnologiebedrijven lopen voor op het gebied van 
coronavaccins en hebben beide een effectief mRNA-vaccin ontwikkeld. Beide bedrijven hebben 
eerder aangegeven dat na de eerste twee prikken extra injecties nodig zullen zijn, zogenoemde 
'booster-shots'. Volgens de Financial Times hebben de bedrijven de prijzen voor hun 
coronavaccins verhoogd in nieuwe deals met de Europese Unie.  

 
Moderna won ruim acht procent. De biotechnoloog liet dinsdag weten een vaccin tegen het 
RS-virus op basis van mRNA in ontwikkeling te hebben. De markten leken een dag nodig te 
hebben dat nieuws op waarde te schatten. BioNTech won op zijn beurt bijna achttien procent. 
Volgens The New York Times krijgt het vaccin van Pfizer en BioNTech binnen een 
maand volledige goedkeuring van de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA). 
Bron: AD, 4 augustus 2021.  
 

VK versoepelt reisadvies Europese landen 
 
Groot-Brittannië versoepelt het reisadvies voor verschillende Europese landen. De Britse 
autoriteiten hebben woensdagavond bekendgemaakt dat ze de Europese landen Oostenrijk, 
Duitsland, Slowakije, Letland, Roemenië en Noorwegen een groene kleur geven. Reizigers uit 
deze landen moeten voor vertrek en bij aankomst in Engeland een coronatest ondergaan, 
maar hoeven - ook als ze niet gevaccineerd zijn - niet meer in quarantaine te gaan. 
 
Voor volledig gevaccineerde reizigers uit Frankrijk verdwijnt de verplichte coronaquarantaine 
in Engeland vanaf komend weekend. Eind juli maakte de Britse regering bekend dat volledig 
ingeënte reizigers uit landen met de kleurcode amber (oranje/geel), zoals de VS, niet meer in 
zelfisolatie hoeven, maar voor Frankrijk gold deze versoepeling vooralsnog niet. Dat was 
volgens de Franse autoriteiten 'onbegrijpelijk en discriminerend'. 
 
De Britse autoriteiten maakten ook bekend dat ze de landen India, Bahrein, Qatar en de 
Verenigde Arabische Emiraten van de rode lijst halen en de kleurcode amber geven. Reizigers 
uit deze landen hoeven daardoor bij aankomst in Engeland niet meer verplicht tien dagen in 
quarantaine in een hotel. 
 
Het versoepelen van de reismaatregelen past bij het streven van de Britse regering om de 
economie meer lucht te geven. ’Wij doen er alles aan om veilig internationaal reizen weer 
mogelijk te maken’, zei de Britse minister van Transport Grant Shapps in een verklaring over 
de versoepelingen. ’Hoewel we voorzichtig moeten blijven, zorgen deze veranderingen ervoor 
dat vakantiebestemmingen wereldwijd weer toegankelijk worden, wat goed nieuws is voor de 
reissector.’ Bron: AD, 5 augustus 2021.  
 

Nieuwe eigenaar D-reizen ziet toekomst in reiswereld en heropent meer 
dan 100 winkels 
 
Hoewel de reisbranche nog lang niet uit de greep is van de pandemie, heeft de nieuwe eigenaar 
van D-reizen, Marc van Deursen van Prijsvrij, volop plannen. ‘We willen in testwinkels een 
huiskamersfeer creëren, waar je met een drankje op een grote iPad accommodaties kunt 
bekijken.’ 
 
Het idee was om deze zomer af te trappen met een flitsende tv-reclame om vakantieminnend 
Nederland warm te maken om een reis bij D-reizen te boeken. Dat liep anders: het kabinet 
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besloot net op dat moment de coronateugels weer aan te halen vanwege het oplopende aantal 
besmettingen. Bron: AD, 29 juli 2021. 
 
GGD Flevoland start campagne op social media 
 
GGD Flevoland is begonnen met een campagne op sociale media om 
de coronavaccinaties onder de aandacht te brengen bij jonge mensen op Urk. Het percentage 
mensen dat zich heeft laten vaccineren blijft op Urk achter bij de landelijke cijfers. 
 
Volgens data van het RIVM heeft op Urk tussen de 20 en 39 procent van de volwassenen tot 
dusver een eerste prik gehad. In geen enkele andere Nederlandse gemeente ligt het percentage 
volwassenen dat een eerste prik kreeg lager dan 40 procent. Ook in andere gemeenten met 
veel christelijke inwoners is het percentage hoger. In Staphorst kreeg bijvoorbeeld tussen de 
40 en 59 procent van de volwassenen een eerste prik, in Barneveld tussen de 60 en 74 procent. 
Landelijk heeft tot dusver naar schatting bijna 85 procent van de 18-plussers ten minste één 
vaccinatie gehad. 
 
Het vaccinatiecijfer op Urk blijft volgens een woordvoerster van GGD Flevoland achter omdat 
er veel mensen met een christelijke overtuiging in de gemeente wonen. ‘Niet alleen met corona, 
maar ook met andere vaccinaties zie je dat de vaccinatiegraad op Urk achterblijft in 
vergelijking met de rest van Flevoland.’ Daarnaast zijn er volgens haar op dit moment relatief 
weinig besmettingen op Urk, waardoor mensen de noodzaak tot het halen van een prik wellicht 
niet zo voelen. ‘Ook kan het zijn dat er nog veel mensen op vakantie zijn, dus wellicht loopt 
het aantal na de zomer nog op.’ 
 
Op Urk wonen relatief veel jonge mensen, licht ze de keuze voor een campagne op sociale 
media toe. ‘Daar is dus nog een grote groep te bereiken. Tegelijkertijd zien we dat ook het 
percentage jonge mensen dat zich tot dusver heeft laten vaccineren achterblijft bij het 
landelijke cijfer.’ De campagne, die deze week is gestart, is erop gericht jonge mensen te 
informeren over vaccinaties. ‘De campagne is in die zin neutraal’, aldus de woordvoerster. ‘Het 
uitgangspunt van de gemeente is ook dat het een eigen keuze blijft of je je wilt laten 
vaccineren.’ De campagne is uitgezet op onder meer Dumpert en een aantal online game 
platforms. 
 
Ook is er door huisartsen een brief met informatie rondgestuurd. Bij die brief zit ook een 
informatiefolder van de christelijke patiëntenvereniging NPV, waarin de voors en tegens van 
de coronavaccinatie worden uitgelegd aan de hand van de Bijbel. Daarnaast gaat de GGD 
binnenkort mogelijk de straat op in de gemeente om met mensen in gesprek te gaan over 
vaccinatie. 
 
De GGD Flevoland streeft niet naar een bepaalde vaccinatiegraad op Urk, aldus de 
woordvoerster. ‘Maar wij zouden natuurlijk wel graag zien dat meer mensen zich op Urk laten 
inenten.’ Bron: AD, 5 augustus 2021.  
 

Dat aantal coronabesmettingen daalt is te zien op Europese coronakaart 
 
Dat het aantal coronabesmettingen in Nederland daalt, is nu ook terug te zien op de Europese 
coronakaart. Alle twaalf provincies zijn nu rood, het op een na hoogste niveau. 
 
Afgelopen week stonden Noord-Holland, Groningen, Utrecht, Zuid-Holland, Noord-Brabant, 
Gelderland, Overijssel en Limburg nog op donkerrood, het hoogste niveau. Flevoland, 
Friesland, Zeeland en Drenthe blijven rood. 
 
In andere landen neemt het aantal coronabesmettingen toe. Zo gaat de Middellandse Zeekust 
in Frankrijk van rood naar donkerrood. Het gaat om de regio's Provence-Alpes-Côte d'Azur 
(met steden als Marseille, Cannes en Nice) en om Occitanië (Toulouse, Montpellier, Nîmes). 
Dat geldt ook voor de regio's Castilië-La Mancha en Murcia in het zuiden van Spanje. 
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Normandië, de regio Nantes en het noordoosten van Frankrijk (Metz, Straatsburg, Reims) gaan 
van oranje naar rood. Dat is ook het geval voor Toscane in Italië. 
 
Portugal blijft rood en Griekenland is net als afgelopen week overwegend rood. Ook in landen 
als Zweden, Finland, Denemarken, IJsland, Ierland en Estland gaat de kleur 'omhoog' omdat 
het aantal positieve tests er stijgt. 
 
Landen gebruiken de coronakaart om er inreisregels op te baseren. Als Nederland verder 
daalt, kunnen landen als Duitsland en Frankrijk besluiten om de regels voor Nederlandse 
vakantiegangers wat te versoepelen. Of en wanneer Nederland richting oranje en groen kan 
zakken, hangt ook af van het percentage positieve tests. Dat is nu nog te hoog voor een stapje 
omlaag. Bron: AD, 5 augustus 2021. 

Aantal faillissementen is afgelopen maand gedaald 

Het aantal faillissementen in Nederland is afgelopen maand verder gedaald. Volgens de Raad 
voor Rechtspraak is inmiddels sprake van ‘een ongekend laag niveau’. Daarbij speelt mee 
dat veel bedrijven de crisis doorgeholpen worden door de steunmaatregelen vanuit de 
overheid. Ook laten rechters in de kern gezonde bedrijven minder snel failliet gaan vanwege 
de coronacrisis. 

115 bedrijven of organisaties en 35 individuen gingen vorige maand bankroet, een totaal van 
150. Dat waren er in juni nog 203 en in de maand juli vorig jaar 279. De scherpe afname is 
volgens de Raad voor de Rechtspraak sinds vorig jaar mei aan de gang, vlak na de uitbraak 
van het coronavirus. 

Behalve de Raad voor de Rechtspraak houdt ook het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 
cijfers bij over het aantal faillissementen. Die liggen doorgaans wat lager. Het CBS telt de 
bankroeten van eenmanszaken in die cijfers niet mee.  

Experts van accountants- en adviesfirma PwC en onderzoekers van de Universiteit Leiden 
spraken na navraag bij bankiers, advocaten en herstructureringsexperts afgelopen maand de 
verwachting uit dat een faillissementsgolf voorlopig waarschijnlijk uitblijft. Volgens hen is de 
verwachte piek in het aantal faillissementen met ongeveer een half jaar vertraagd tot het 
tweede kwartaal van volgend jaar. Bron: AD, 5 augustus 2021. 

Aan coronavrije dagen in Hong Kong is eind gekomen 

Aan de reeks coronavrije dagen in Hong Kong is nu een einde gekomen met de eerste lokale 
Covid-19-besmetting in bijna twee maanden. Net toen de regering de beperkingen op 
internationaal reizen begon te versoepelen. 

De nieuwe besmetting is enigszins een mysterie: een 43-jarige man zonder symptomen en 
geen recente reisgeschiedenis, maar wel met Covid-antilichamen in zijn bloed ondanks dat hij 
niet is ingeënt, aldus overheidsfunctionarissen. Bron: AD, 5 augustus 2021. 

Ibiza gaat buitenlandse toeristen inzetten als spionnen op illegale feesten 

Ibiza gaat detectives  die zich voordoen als buitenlandse toeristen tussen 30 en 40 jaar als 
‘spionnen’ inzetten op illegale privéfeesten. Het gaat om party’s op privéterreinen waarvoor je 
moet betalen om binnen te komen en waarbij drankjes en vervoer worden aangeboden en dj’s 
de muziek verzorgen. Met de ‘mystery guests’ wil de eilandraad twee vliegen in één klap slaan: 
een einde maken aan deze risicoactiviteiten met het oog op de verspreiding van Covid-19 en 
aan deze lucratieve business. 
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De maatregel is onderdeel van een pilotproject van de eilandraad van Ibiza. Het start over 
enkele dagen en duurt de hele maand augustus, meldt de nieuwssite van de krant Ultima 
Hora.  

Ibiza gaat dus detectives inzetten om illegale feesten op te sporen en stil te laten leggen. De 
autoriteiten van het bij Nederlanders geliefde Spaanse eiland, bekend om zijn uitgaansleven, 
hopen dat deze maatregel het stijgende aantal coronabesmettingen in toom kan houden. 

Clubs en discotheken op Ibiza zijn al een tijd dicht, maar het aantal buitenlandse bezoekers 
trekt de laatste tijd weer aan. Die zoeken vertier met feesten in soms afgelegen huizen, met 
soms wel vijfhonderd bezoekers. Die worden volgens de zegsman georganiseerd door 'maffia's' 
die tot wel 120 euro vragen voor een toegangskaartje. Gasten worden geronseld via sociale 
media en bij cafés. Het is de bedoeling dat 'professionele' detectives dit soort bijeenkomsten 
verlinken. 

Op Ibiza zijn sinds eind juli bijeenkomsten van mensen die niet bij elkaar wonen verboden 
tussen 01.00 uur en 06.00 uur. Bron: AD, 5 augustus 2021. 

Duitsland voorziet in herfst een vierde golf 

De Duitse regering voorziet in het najaar een vierde golf van het coronavirus en bereidt zich 
erop voor de bevolking in herfst en winter weer beperkingen op te leggen. Maar een ingrijpende 
lockdown zoals een jaar geleden kan waarschijnlijk worden voorkomen dankzij de 
vaccinatiecampagne, zo staat in de stukken die zijn bestemd voor topoverleg over de kwestie. 
Bondskanselier Angela Merkel overlegt dinsdag met de deelstaatpremiers over wat voor 
maatregelen zouden moeten gelden. In Duitse media wordt melding gemaakt van de 
voorstellen die dan op tafel liggen. Ze verwachten dat de regeringsleiders dinsdag de knoop 
meteen doorhakken. 

De regering vindt dat de regels over het afstand houden, de mondkapjes en andere 
hygiënische voorschriften gehandhaafd moeten blijven op bepaalde plaatsen. Dat zijn plekken 
waar veel mensen in afgesloten ruimten bijeen zijn, waar kwetsbaren aanwezig zijn, of waar 
niet bekend is wie er is ingeënt. De mondkapjes moeten naar het zich laat aanzien tot in het 
voorjaar van 2022 worden gedragen in onder meer het openbaar vervoer en in winkels, ook 
door mensen die zijn gevaccineerd of die zijn genezen van het virus. 

Het ministerie van Gezondheid wil ook met inentingen en coronatesten blijven voorkomen dat 
mensen die een besmettingsgevaar vormen omdat ze niet zijn gevaccineerd zijn ruimten 
betreden waar veel mensen zijn. Vanaf begin of half september zou in heel het land bij grote 
evenementen, binnen of buiten, in de horeca, de sport en bij bepaalde vormen van 
dienstverlening van persoon tot persoon, de verplichting moeten gelden dat bezoekers of 
deelnemers gevaccineerd, genezen of getest zijn. Dit heet in de stukken de 3G-regel 
(gevaccineerd, genezen, getest). De regel is dan overal van kracht, ongeacht het aantal nieuwe 
besmettingen per 100.000 inwoners in een week in de regio. 

In regio's waar het aantal nieuwe besmettingen hoog is, of waar relatief weinig mensen ingeënt 
zijn, zouden meer beperkingen moeten worden opgelegd aan niet-gevaccineerden. Daarbij zou 
dan ook naar andere factoren kunnen worden gekeken. Bijvoorbeeld of de besmettingen 
opvallend veel in een bepaalde leeftijdsgroep voorkomen. Dan zouden er strengere 
beperkingen gaan gelden voor die leeftijdsgroepen. 

Het ministerie ziet, behalve een naderende vierde golf van het virus, ook dat het gedrag van 
mensen erg begint te lijken op dat van voor de pandemie. En het weer van de herfst en winter 
zal ook van invloed zijn. Nu moet volgens de ambtenaren van het ministerie beslist worden 
hoe straks de vierde golf kan worden ingedamd. Bron: AD, 5 augustus 2021.  
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Frankrijk gaat mensen in risicogroepen een derde vaccinatie geven 

Frankrijk gaat met ingang van september mensen in risicogroepen een derde vaccinatie tegen 
het coronavirus geven. President Emmanuel Macron zegt in een video op zijn Instagram dat 
een derde prik hoogstwaarschijnlijk nodig is voor ouderen en mensen met 
gezondheidsproblemen. 

Steeds meer landen geven mensen in risicogroepen de mogelijkheid om een derde prik te halen 
om zo nog beter beschermd te zijn tegen het coronavirus. De zogeheten booster wordt al 
aangeboden in Israël en ook Duitsland en de Verenigde Staten zijn van plan die te gaan 
aanbieden. De derde dosis wordt aangeboden vanwege de erg besmettelijke Delta-variant van 
het virus. 

Macron zei in de video dat een derde vaccinatie voor sommige mensen nodig is, omdat 
het aantal antilichamen na verloop van tijd afneemt. Daardoor neemt de kans op ernstig 
ziekteverloop of sterfte toe bij mensen in risicogroepen. Een derde inenting kan dat tegengaan, 
aldus de Franse president.  

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) riep woensdag op tot het stoppen met de boosters, 
zodat er meer vaccins beschikbaar zijn voor mensen uit arme landen. In veel landen hebben 
mensen nog niet de mogelijkheid om een eerste en tweede prik te halen. De WHO wil dat de 
nadruk ligt op het beschikbaar maken van een eerste inenting voor iedereen. Bron: AD, 5 
augustus 2021. 

Aantal Europese landen gaat van groen naar geel reisadvies 

Een aantal Europese landen dat eerder een groen reisadvies had, krijgt vrijdag een geel 
reisadvies op basis van het advies van het RIVM, meldt het ministerie van Buitenlandse 
Zaken. Het gaat om Italië, de Noord-Egeïsche eilanden in Griekenland, Estland, IJsland, San 
Marino en Vaticaanstad. Dit komt door de oplopende coronacijfers in die landen. 

Het ministerie waarschuwt dat de regels rond de reisadviezen vanaf zondag ook veranderen. 
Een geel reisadvies betekent dan dat reizigers uit deze landen van 12 jaar en ouder bij 
terugkeer naar Nederland een coronabewijs moeten laten zien. Het kan gaan om een 
vaccinatiebewijs, een negatieve testuitslag of een bewijs dat ze onlangs corona hebben gehad 
en hersteld zijn. De negatieve test mag een PCR-test zijn van maximaal 48 uur oud, of een 
antigeentest van maximaal 24 uur oud. Voor mensen die uit Spanje, Portugal, Cyprus of 
Andorra komen, geldt dat overigens nu al.  

Mensen die in een land met een geel reisadvies zijn geweest, krijgen het dringende advies om 
na aankomst een zelftest te doen of om zich te laten testen bij de GGD. 

De kleurcode van Kroatië verandert op 6 augustus van geel naar groen, aldus Buitenlandse 
Zaken. Bron: AD, 5 augustus 2021. 

Grootschalige vaccinatieprogramma’s drijven prijzen voor 
benodigdheden medicijnen op  

Grootschalige vaccinatieprogramma's tegen het coronavirus drijven de prijzen voor allerhande 
benodigdheden voor medicijnen op. Voor de inentingen tegen Covid-19 zijn dezelfde 
verpakkingsmaterialen en grondstoffen nodig die ook voor andere medicijnen gebruikt 
worden. Nu overheden met grote haast grote delen van de bevolking willen vaccineren, 
ontstaat er schaarste en dus hogere prijzen. Dat signaleert Fagron, een grote toeleverancier 
voor apotheken en ziekenhuizen, bij zijn halfjaarcijfers. 



220 

 

Het in Rotterdam opgerichte bedrijf boekte een lagere winst door de hogere kosten. De 
onderneming was ook meer kwijt aan vervoerskosten per lucht en zee, een probleem waar 
meerdere sectoren mee kampen doordat toeleveringsketens door de coronacrisis onder druk 
zijn komen te staan. 

De vaccinatiecampagnes tegen corona zijn niet alleen slecht nieuws voor Fagron. Nu steeds 
meer mensen beschermd zijn tegen Covid-19 worden veel lockdownmaatregelen versoepeld. 
Daardoor kunnen ziekenhuizen ook weer meer reguliere zorg uitvoeren, waar Fagron de 
medicijnbereidingen voor verzorgt. In 2020 merkte Fagron nog dat de verkopen van die 
speciaal bereide medicijnen leden onder het schrappen van planbare zorg. Bron: AD, 5 
augustus 2021.  

 

Met corona besmette toerist is op Kreta gearresteerd 

Een 35-jarige toerist uit Nederland is op de luchthaven van Heraklion 
(Kreta) gearresteerd nadat ze had geprobeerd terug te vliegen naar haar vaderland ondanks 
een positieve coronatest. De vrouw kreeg bij haar arrestatie een boete van 5.000 euro, meldt 
Cretapost. Bron: AD, 5 augustus 2021. 

Zalando is gegroeid dankzij verlengde lockdowns 

De verlengde coronalockdowns in diverse landen hebben er voor gezorgd dat 
webwinkel Zalando in het tweede kwartaal flink verder kon groeien. Mensen zaten immers 
langer thuis en het duurde langer voor iedereen weer naar kledingzaken in binnensteden 
kon. Shoppen via het internet bleef daardoor erg in trek. 
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De van oorsprong Duitse onlinekledingverkoper zag de opbrengsten van zijn verkochte 
spullen, de bruto handelsopbrengsten, met 40 procent groeien ten opzichte van een jaar 
eerder tot 3,8 miljard euro. Tegelijkertijd werden er ook veel investeringen gedaan in verdere 
groei en marketing. Daardoor liep de winstmarge op de artikelen van Zalando wel duidelijk 
terug. Onderaan de streep bleef ruim 120 miljoen euro winst over, tegen bijna 123 miljoen 
euro in dezelfde periode vorig jaar. De grote webwinkel houdt vast aan zijn financiële 
verwachtingen voor het hele jaar. Bron: AD, 5 augustus 2021.  

Gevaccineerde besmette mensen geven Alfavariant minder makkelijk 
door 

Mensen die gevaccineerd zijn tegen corona en toch besmet raken, kunnen de Alfavariant van 
het virus een stuk minder makkelijk doorgeven dan ongevaccineerde mensen met een 
besmetting. Dat stelt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) op basis van 
onderzoek dat vanmiddag gepubliceerd zal worden. 

De studie werd uitgevoerd met gegevens uit het bron- en contactonderzoek uit de periode 
tussen februari en eind mei 2021, dus voordat de extra besmettelijke Delta-variant van het 
virus dominant raakte in Nederland. Hoe het zit met de overdracht van die variant is nog 
onduidelijk. 

De huisgenoten van gevaccineerde mensen met een besmetting met de Alfa-variant (voorheen 
de Britse variant genoemd) hebben 71 procent minder kans ook geïnfecteerd te raken dan de 
huisgenoten van ongevaccineerde mensen met een besmetting. Huisgenoten van deels 
gevaccineerde mensen met een besmetting hebben 21 procent minder kans ook een infectie 
op te lopen dan huisgenoten van ongevaccineerde en besmette mensen. Het gaat dan om 
huisgenoten van mensen die een eerste prik van Pfizer/BioNTech, AstraZeneca of Moderna 
hebben gekregen. Van het vaccin van Janssen is slechts één prik nodig voor volledige 
vaccinatie. 

Volgens hoofdonderzoeker bij het RIVM Brechje de Gier valt er nog niets te zeggen over de 
mate van overdracht na vaccinatie voor de Delta-variant. ‘Redelijkerwijs valt aan te nemen 
dat de percentages lager zullen uitvallen, omdat de vaccins zelf ook minder bescherming lijken 
te bieden tegen de Delta-variant. Maar we weten het eigenlijk nog niet.’ Het RIVM doet verder 
onderzoek. Bron: AD, 5 augustus 2021.  

In Sydney nieuw record  coronabesmettingen en doden als gevolg 
coronavirus 

Het aantal coronabesmettingen en doden als gevolg van het coronavirus heeft een nieuw 
record in de Australische stad Sydney bereikt, ondanks een bijna zes weken durende 
lockdown. De autoriteiten, die de uitbraak met de Deltavariant van het virus moeilijk onder 
controle kunnen krijgen, melden donderdag vijf coronadoden en 259 nieuwe 
coronabesmettingen in de stad. Bron: AD, 5 augustus 2021. 

Meer coronabesmettingen op Curaçao, Aruba en Sint Maarten  

Op Curaçao, Aruba en Sint Maarten neemt het aantal coronabesmettingen sinds enkele 
weken flink toe. Ook het aantal Covid-patiënten in het ziekenhuis stijgt. Volgens experts is de 
zeer besmettelijke Delta-variant verantwoordelijk voor de toename. 

Op het kleinere Bonaire blijft de verspreiding met zestien besmettingen op zo'n 20.000 
inwoners relatief beperkt. Sint Eustatius en Saba kennen al vele maanden geen besmettingen 
meer. 
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Maar op Curaçao waren er woensdag 548 besmette personen op een bevolking van 160.000 
inwoners. In het ziekenhuis liggen 21 coronapatiënten, van wie vijf op de intensive care. Ter 
vergelijking: drie weken eerder waren er nog 48 geïnfecteerden, lagen vier patiënten in het 
ziekenhuis met Covid-19 en niemand op de intensive care. 

Aruba, met ongeveer 100.000 inwoners, doet het procentueel slechter. Het eiland kende 
woensdag 630 besmettingen en negentien ziekenhuisopnames, waarvan vijf op de intensive 
care. Zo'n drie weken eerder ging het om 158 besmette personen, negen opnames en vier 
patiënten op de intensive care. 

Op St. Maarten (44.000 inwoners) waren er 132 besmette personen, drie weken eerder waren 
dat er nog 44. Dertien personen met corona liggen in het ziekenhuis, tegenover twee personen 
drie weken eerder. 

De minister van Gezondheid, Sociale ontwikkeling en Arbeid van Sint Maarten Omar 
Ottley noemt de situatie verontrustend en stelde woensdag dat het land over moet gaan op 
strengere maatregelen als de trend zich doorzet. 

Ook op Curaçao en Aruba lijkt de invoering van strengere maatregelen onafwendbaar. Maar 
beide regeringen willen er alles aan doen om de herinvoering van een lockdown te voorkomen. 
Tot nu toe wordt vooral een beroep gedaan op de verantwoordelijkheid van de bevolking om 
zich te houden aan de coronamaatregelen. Bron: AD, 5 augustus 2021. 

Ministerie VWS betaalde hoofdprijs voor coronasneltests 

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) betaalde vorig najaar 
de hoofdprijs voor 38 miljoen coronasneltests: 354 miljoen euro. Hiervan zijn er nu zes miljoen 
gebruikt. De overige 32 miljoen tests liggen in een pakhuis van VWS. De vraag is of deze tests 
voor de houdbaarheidsdatum worden gebruikt. Ondertussen koopt een ander ministerie, dat 
van Infrastructuur en Waterstaat, voor vakantiegangers nu andere sneltests. Dat meldt Trouw 
op basis van eigen onderzoek. 

De aankoop van tests lijkt zo uit te draaien op een financieel fiasco, aldus de krant. Voor de 
sneltests betaalde VWS gemiddeld 9,31 euro per stuk, komt naar voren uit antwoorden op 
vragen aan de Dienst Testen van VWS. Dat is veel: de kostprijs van sommige in Nederland 
goedgekeurde sneltests lag vorig najaar al tussen de 5 en 7 euro, blijkt uit een document van 
het RIVM uit november 2020. 

De zogeheten antigeensneltests zijn iets minder betrouwbaar dan een klassieke PCR-test, 
maar hebben als voordeel dat ze na ongeveer een kwartier een uitslag geven. Onder meer de 
GGD gebruikt de tests sinds vorig najaar. De meeste sneltests gingen naar Testen voor 
Toegang, totdat dit testsysteem grotendeels tot stilstand kwam vanwege nieuwe beperkingen 
voor het uitgaansleven. Bron: AD, 5 augustus 2021. 

31 aan Olympische Spelen gerelateerde coronabesmettingen gemeld 

De organisatie heeft donderdag 31 aan de Olympische Spelen gerelateerde besmettingen met 
het coronavirus gemeld. Woensdag waren er 29 besmettingen. Het totaal staat nu op 353. 

Onder de 31 bevond zich één atleet, opnieuw een synchroonzwemster uit Griekenland. Het 
land had zich al teruggetrokken bij de duetten vanwege een eerdere besmetting. 

Eerder op de dag had Japan al aangekondigd strengere maatregelen te nemen om het aantal 
besmettingen in het land tegen te gaan. Bron: AD, 5 augustus 2021.  
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Japan breidt noodtoestand uit 

Japan breidt de noodtoestand, die in Tokio al geldt, uit naar acht andere regio's na een snelle 
stijging van het aantal coronabesmettingen tijdens de Olympische Spelen. De autoriteiten 
maken zich zorgen om de grote druk op Japanse ziekenhuizen nu het aantal besmettingen er 
'sneller stijgt dan ooit tevoren'. Woensdag kwam het aantal dagelijkse besmettingen boven de 
14.000, nadat het land dinsdag voor het eerst sinds de corona-uitbraak al meer dan 12.000 
besmettingen registreerde. 

In de omgeving van Tokio, waar momenteel de Olympische Spelen plaatsvinden, gaat het 
bij ruim 90 procent van alle nieuwe besmettingen inmiddels om de Deltavariant. De 
noodtoestand gold al in zes van de 47 Japanse regio's en blijft daar zeker tot eind augustus 
van kracht. In vijf andere regio's gelden wel strengere coronamaatregelen, maar is de 
noodtoestand niet van kracht. 

Japan telde tot nu toe ruim 15.000 overleden coronapatiënten. Dat is relatief weinig voor een 
land met meer dan 126 miljoen inwoners. Daar staat tegenover dat slechts 30 procent van de 
Japanse bevolking momenteel volledig is gevaccineerd. Dat is een laag percentage voor een 
rijk land als Japan. In Nederland is ongeveer de helft van alle volwassenen volledig 
gevaccineerd. Bron: AD, 5 augustus 2021. 

Angela (53) is ten einde raad: ‘Ik wil zaterdag op vakantie, maar krijg geen 
vaccinatiebewijs’ 

Angela Jongmans uit Sint Willebrord heeft haar coronaprikken al lang en breed gehad. De 
laatste was in mei. Maar ondanks talloze telefoontjes naar de GGD krijgt ze maar geen 
vaccinatiebewijs. En komende zaterdag wil ze op vakantie.  

‘Schei uit’, verzucht de Willebrordse. ‘Hoe vaak ik al niet gebeld heb met de GGD en het RIVM. 
Ben zelfs tot drie keer toe teruggeweest naar de priklocatie. En telkens krijg je weer hetzelfde 
te horen: ‘We gaan het voor u regelen mevrouw’. Nou mooi niet. Ik ben na twee maanden nog 
niks wijzer.’  Bron: BN De Stem, 5 augustus 2021. 

Bescherming Moderna vaccin tegen coronavirus neemt na halfjaar 

nauwelijks af 

De bescherming die het vaccin van biotechnoloog Moderna tegen het coronavirus biedt, neemt 
na een halfjaar nauwelijks af. Zes maanden na het zetten van de tweede prik is de effectiviteit 
van het coronavaccin 93 procent. Dat ligt vrijwel op hetzelfde niveau als de 94 procent 
effectiviteit die Moderna bij zijn eerste klinische onderzoeken naar het middel meldde. 

Moderna maakte de onderzoeksresultaten bekend bij zijn kwartaalcijfers. Dat de bescherming 
op peil blijft, is niet bij alle coronavaccins het geval. Zo verscheen vorige maand een 
voorpublicatie van onderzoek waaruit blijkt dat het door Pfizer en BioNTech ontwikkelde 
vaccin na zes maanden 84 procent effectief is, tegenover 96 procent op het hoogtepunt. 

Topman Stéphane Bancel van Moderna is blij dat het vaccin lang bescherming biedt, maar 
waarschuwde dat de zeer besmettelijke Delta-variant van het coronavirus nieuwe gevaren met 
zich meebrengt. ‘We moeten dus waakzaam blijven.’ Bron: AD, 5 augustus 2021. 
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Update RIVM 

Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is donderdag iets toegenomen, na 
de daling een dag eerder. Er liggen daar nu 673 patiënten met Covid-19, de door het virus 
veroorzaakte ziekte. Dat zijn er elf meer dan woensdag, blijkt uit cijfers van het Landelijk 
Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). 

Woensdag daalde het aantal patiënten met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt 
veroorzaakt, voor het eerst in drie weken. In de afgelopen weken kwamen er met de dag meer 
coronapatiënten bij in de ziekenhuizen. 

Op de verpleegafdelingen liggen nu 474 patiënten met Covid-19, vier meer dan woensdag. Op 
de ic's nam het aantal ernstig zieke coronapatiënten toe met zeven tot 199. 

In de afgelopen 24 uur kwamen er op de verpleegafdelingen 73 nieuwe coronapatiënten 
binnen. Op de ic's werden 24 patiënten binnengebracht. 

Het LCPS gaf eerder aan dat ziekenhuizen het deze week nog drukker zullen krijgen met 
covidpatiënten. Ook liet de ziekenhuisorganisatie weten dat het moeilijk te voorspellen is 
wanneer de daling gaat inzetten.  

Het aantal coronabesmettingen is flink toegenomen. Afgelopen etmaal zijn er 3402 nieuwe 
positieve tests bijgekomen. Gisteren werden er 2836 nieuwe coronabesmettingen 
geregistreerd bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dinsdag waren het 
er nog 2230. Bron: AD, 5 augustus 2021.   

Dalende cijfers in Gelderland, in één Overijsselse gemeente juist flink 
meer nieuwe besmettingen 

In tegenstelling tot de rest van Nederland zijn de coronacijfers in Oost-Nederland het afgelopen 
etmaal gedaald. In de drie veiligheidsregio’s werden 240 nieuwe gevallen gemeld, 37 minder 
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dan gisteren. Zutphen heeft de dubieuze koppositie in de regio overgegeven aan 
Zwartewaterland.  

In de regio IJsselland werden tussen woensdagochtend en vanochtend 10.00 uur wel meer 
positieve tests geregistreerd dan in de 24 uur daarvoor: van 65 naar 77. De veiligheidsregio 
telt met Zwartewaterland ook de enige roodgekleurde gemeente op de coronakaart van 
vandaag - en daarmee dus ook de regionale koploper.  

In Noord- en Oost-Gelderland daalden de besmettingscijfers juist. Daar werden 92 nieuwe 
gevallen gemeld, tegenover de 112 van gisteren. Opvallend is dat Zutphen, gisteren in de 
landelijke top 3, een halvering in de aantal positieve tests zag: van 16 naar 8. Buurgemeente 
Brummen is de enige gemeente in de regio die geen nieuwe coronabesmettingen registreerde.  

In Flevoland werden 71 mensen positief getest, eentje minder dan in het etmaal hiervoor. Wel 
noteerde die regio het enige sterftegeval in Oost-Nederland: in Lelystad. Dat wil overigens niet 
zeggen dat die persoon ook daadwerkelijk in de afgelopen 24 uur is overleden.  

In totaal werden het afgelopen etmaal 3402 nieuwe positieve gevallen gemeld bij het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Die cijfers zijn door een eerdere 
technische storing fors hoger dan gisteren (2836). Omdat de positieve tests nu alsnog zijn 
doorgegeven, ‘vallen de dagcijfers vandaag hoger uit dan werkelijk’.  

Het gemiddelde daalt nog wel. In de afgelopen zeven dagen zijn 19.247 mensen positief getest, 
omgerekend zo’n 2750 per dag. Dat is het laagste niveau sinds 8 juli, bijna een maand geleden. 

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is ook iets toegenomen. Er liggen daar nu 673 
patiënten met covid-19, waarvan 199 op de intensive care. ‘De covidbezetting op de ic volgt 
een stijgende trend, al lijken mogelijk de eerste tekenen van een omslagpunt zichtbaar’, laat 
het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) weten. 

Daarnaast werden er elf nieuwe sterfgevallen gemeld, het hoogste aantal in bijna twee 
maanden tijd. Eén daarvan komt dus uit Lelystad. Overigens kan het vaak wel even duren 
voordat een overlijden wordt doorgegeven aan het RIVM. In totaal staat de teller nu op 17.850 
overlijdens sinds de uitbraak van het virus. Bron: De Stentor, 5 augustus 2021. 

Door technische storing zijn veel positieve coronatests geregistreerd 

Door een technische storing eerder zijn in de afgelopen 24 uur veel positieve coronatests 
geregistreerd. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kreeg afgelopen 
etmaal 3402 meldingen van nieuwe besmettingen. Door de positieve tests die nu alsnog zijn 
doorgegeven, 'vallen de dagcijfers vandaag hoger uit dan werkelijk', aldus het instituut. 

Op woensdag meldde het RIVM meer dan 2800 gevallen, op dinsdag ruim 2200 en op maandag 
iets meer dan 2100. Het is gebruikelijk dat het aantal positieve tests in de loop van de week 
oploopt. 

Het gemiddelde daalt nog wel. In de afgelopen zeven dagen zijn 19.247 mensen positief getest, 
omgerekend zo'n 2750 per dag. Dat is het laagste niveau sinds 8 juli, bijna een maand geleden. 
Het gemiddelde daalt voor de zeventiende dag op rij. 

Rotterdam telde de meeste positieve tests. In de Maasstad kregen 294 inwoners de mededeling 
dat ze besmet zijn geraakt. Voor Rotterdam is dat het hoogste aantal in twee weken tijd. Verder 
hoorden 266 Amsterdammers dat ze het coronavirus hebben opgelopen. Daarna volgen Den 
Haag (121), Haarlemmermeer (65), Utrecht (61) en Almere (51). In 25 gemeenten testte geen 
enkele inwoner positief. 
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In de afgelopen dag registreerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) het 
overlijden van 11 coronapatiënten. Dat is het hoogste aantal in bijna twee maanden tijd. Dat 
deze sterfgevallen nu zijn gemeld, betekent niet dat de mensen in de afgelopen 24 uur zijn 
overleden. De registratie kan ook zonder storing een tijdje duren. 

Drie overleden coronapatiënten woonden in Den Haag. Verder gaat het om mensen uit 
Amsterdam, Leiden, Nijmegen, Leidschendam-Voorburg, Lelystad, Zeist, Rheden en Gennep. 

In de afgelopen week zijn 35 sterfgevallen door corona geregistreerd, gemiddeld vijf per dag. 
Dat is het hoogste niveau sinds 11 juni. Maar het valt in het niet bij het de situatie rond de 
jaarwisseling, vlak voor het begin van de vaccinatiecampagne. Toen waren er meer dan 
honderd meldingen van sterfgevallen per dag. Bron: AD, 5 augustus 2021. 

Coronapatiënt Ronald overlijdt onder verdachte omstandigheden: gaf 
Duitse arts hem fatale spuit?  

Hij zou vorig jaar november een Rotterdamse coronapatiënt medicijnen hebben gegeven, die 
tot de voortijdige dood van de 47-jarige man leiden. Binnenkort begint het proces tegen de 
Duitse arts Andreas B., die wordt verdacht van doodslag. De Rotterdammer overleed ver van 
huis, in het ziekenhuis in Essen. De arts ontkent. 

Oktober 2020. Rotterdammer Ronald komt in het ziekenhuis terecht met corona. Daar vecht 
de vader van twee kinderen voor zijn leven. Het is het begin van de tweede golf. Ziekenhuizen 
lopen over en verplaatsen patiënten. Binnen Nederland, maar ook naar het buitenland. Bron: 
De Stentor, 5 augustus 2021.   

Niet iedereen blij met vaccinatieplicht in New York: ‘Dit creëert twee 
klassen’ 

Het stadsbestuur van New York verplicht vaccinatie voor bezoekers van restaurants, 
sportscholen en concertzalen. Veel New Yorkers accepteren die stap, maar in buurten met 
veel minderheden klinkt protest. 

Vanaf half september zullen New Yorkers moeten bewijzen dat ze zijn gevaccineerd als ze 
binnen willen dineren in een restaurant, gaan trainen in de sportschool of een concert 
bezoeken in een binnenruimte. Het systeem wordt vanaf 16 augustus geleidelijk ingevoerd. 
Aan de details wordt nog gewerkt, burgemeester Bill de Blasio zegt te overwegen ook 
inentingen te eisen voor toegang tot andere ruimtes, zoals winkelcentra. Bron: AD, 5 augustus 
2021. 
 

GGD doet aangifte tegen Willem Engel vanwege bedreiging 

De GGD Hollands Midden heeft donderdag aangifte gedaan van bedreiging tegen Willem Engel. 
De activist heeft woensdag zijn volgers opgeroepen om foto’s en filmpjes te maken van 
medewerkers van de GGD op vaccinatielocaties.  

‘Dat je protesteert is prima, maar dit is voor onze medewerkers heel intimiderend’, legt Pieter 
Haasbeek, manager coronabestrijding van de GGD Hollands Midden, uit bij Omroep West. 

De politie moest woensdag in Lekkerkerk ingrijpen om ervoor te zorgen dat de medewerkers 
van de prikbus hun werk konden doen. ‘Normaal staan er wel eens mensen te demonstreren 
bij de bus en dat vind ik ook helemaal niet erg’, zegt Haasbeek. ‘Maar nu stond er een hele 
groep met fototoestellen en camera’s en dat was heel bedreigend voor onze medewerkers. Om 
14.00 uur hebben we de politie ingeschakeld en na een uur hebben zij ingegrepen om ervoor 
te zorgen dat ons werk door kon gaan.’ 
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Engel wil dat zijn achterban foto’s en filmpjes van de medewerkers van de GGD maakt, zodat 
ze over een paar jaar voor de rechter gebracht kunnen worden, zo liet hij in een boodschap op 
Twitter weten. Bron: AD, 5 augustus 2021.  

Malta gaat kwetsbare groepen extra coronavaccinatie geven 

EU-lidstaat Malta gaat kwetsbare groepen vanaf midden september een extra 
coronavaccinatie geven. Minister van Volksgezondheid Chris Fearne zei dat mensen met een 
zwak immuunsysteem en ouderen in verpleeghuizen dan in aanmerking komen voor zo'n 
'vaccinbooster'. 

De kleine eilandstaat Malta behoort internationaal tot de koplopers op vaccinatiegebied en 
heeft meer dan driekwart van de bevolking volledig gevaccineerd. Door bepaalde groepen 
volgende maand nog een extra coronaprik aan te bieden, legt het land een oproep van de 
Wereldgezondheidsorganisatie naast zich neer. De WHO heeft landen gevraagd om voorlopig 
af te zien van het toedienen van vaccinboosters tot wereldwijd meer mensen zijn ingeënt. 

Behalve Malta hebben in Europa ook Frankrijk en Duitsland plannen om die extra prikken 
vanaf september toe te dienen aan kwetsbare groepen. Litouwen begon daar woensdag al mee. 
De Britse krant The Telegraph berichtte zondag dat ook het Verenigd Koninkrijk al overstag 
is. Daar wil de overheid volgens ingewijden vanaf begin september bijna 2,5 miljoen derde 
doses per week laten toedienen. 

WHO-topman Tedros Adhanom Ghebreyesus toonde deze week begrip voor landen die hun 
inwoners willen beschermen tegen de zeer besmettelijke Delta-variant. Toch noemde hij het 
onacceptabel dat rijke landen die 'het grootste deel van de wereldwijde vaccinvoorraad hebben 
opgebruikt' nu nog meer vaccindoses nodig hebben om boosters te gaan toedienen. Hij pleitte 
voor een moratorium op die 'boostervaccins' tot minstens eind september. Bron: AD, 5 
augustus 2021. 

FDA verwacht begin september een strategie te hebben voor toedienen 
extra coronavaccinaties 

De Amerikaanse medicijncontroleur FDA verwacht tegen begin september een strategie te 
hebben voor het toedienen van extra coronaprikken. Dan moet duidelijk worden wie precies 
in aanmerking komen voor zo'n 'boostervaccin', zeggen ingewijden tegen de krant The Wall 
Street Journal.  

De regering van president Joe Biden wil volgens de krant dat haast wordt gemaakt met het 
opstellen van de strategie, omdat sommige groepen mogelijk deze maand al een extra prik 
nodig hebben. Het gaat volgens bronnen om mensen met een verzwakt immuunsysteem, 65-
plussers en personen die hun vaccinaties afgelopen januari of december kregen.  

Het toedienen van extra coronaprikken in rijke landen ligt gevoelig, omdat het vaccineren in 
veel ontwikkelingslanden maar moeizaam van de grond komt door een gebrek aan 
vaccindoses. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft landen opgeroepen in elk geval 
tot eind september te stoppen met het toedienen van de boostervaccins.  

Meerdere EU-landen hebben al aangekondigd in september extra doses te gaan toedienen aan 
kwetsbare groepen. Het gaat onder meer om Frankrijk en Duitsland. Israël geeft nu al een 
derde vaccindosis aan 60-plussers. De Israëlische premier Naftali Bennett verklaarde dat die 
vaccinatiecampagne waardevolle informatie oplevert die ook in de rest van de wereld kan 
worden gebruikt bij de strijd tegen de Deltavariant. Bron: AD, 5 augustus 2021.   
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KHN praat met medewerkers van GGD om hen te wijzen op banen in 
horeca 

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) praat met medewerkers van verschillende GGD'en om 
hen te wijzen op de baanmogelijkheden in de horeca nu ze door de sluiting van test- en 
vaccinatielocaties mogelijk hun baan kwijtraken. Ook uitzendbureaus zijn druk bezig met het 
herplaatsen van het personeel dat ze bij die locaties hadden werken.  

Restaurants en cafés kunnen de mensen die bij de GGD werken en straks hun baan 
kwijtraken 'absoluut' gebruiken, zegt directeur Dirk Beljaarts van brancheorganisatie KHN. 
Veel horecapersoneel dat door de pandemie noodgedwongen uitstroomde naar andere 
sectoren komt al terug, zegt de brancheorganisatie, maar de aantallen compenseren het 
huidige personeelstekort in de sector niet. Bron: AD, 5 augustus 2021.  

 

 

© AP 
 

Drummer Charlie Watts niet met The Rolling Stones op tournee 
 
Drummer Charlie Watts gaat niet mee op tour met zijn band The Rolling Stones. Dat maakte 
de groep vandaag bekend op Instagram. De drummer moet rust houden na een medische 
ingreep. 
 
‘Voor het eerst is m’n timing niet helemaal lekker. Ik werk hard aan mijn herstel, maar heb 
geaccepteerd dat het nog wel even gaat duren’, schrijft de 80-jarige Watts. ‘Ik wil fans na de 
coronacrisis niet nog een keer teleurstellen door de tour uit te stellen of af te gelasten.’ 
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De 64-jarige drummer Steve Jordan neemt nu plaats achter de drums. Jordan zegt enorm 
vereerd te zijn te mogen optreden met de Britse band. ‘En ik zal de eerste zijn die z’n plekje 
weer opgeeft zodra Charlie zegt dat hij er klaar voor is.’ Bron: AD, 5 augustus 2021.  

 

 

© Brunopress 
 

Jan Dulles: We moeten denken aan toekomst mét Covid 
 
Jan Dulles is het volledig eens met de boodschap van Jett Rebel, die dinsdag een open brief 
plaatste in de Volkskrant. Het huidige coronabeleid is volgens de zanger van de 3JS niet 
houdbaar voor de entertainmentsector. Volgens hem moeten we inmiddels denken aan een 
toekomst mét corona. 
 
‘Ik was er heel blij mee dat Jett Rebel dat een keer durfde te zeggen en dat de Volkskrant het 
ook geplaatst heeft’, zei Dulles gisteren in het RTL 4-programma Humberto. ‘Het verhaal wat 
hij vertelt is heel mooi, helemaal niet zielig ofzo, maar hij nam het wel op voor de hele branche, 
de gehele cultuursector.’ 
 
Dulles snapt naar eigen zeggen niets van het huidige beleid waarbij ‘van de een op de andere 
dag’ een streep door het hele festivalseizoen werd gezet ‘omdat er een paar besmettingen 
waren’. ‘En aan de andere kant zitten er bij PSV 25.000 mensen in het stadion. Het is niet 
meer uit te leggen. Er komt nu een moment dat we gewoon met z’n allen eens een keer moeten 
zeggen: waar slaat dit op?.’  
 
Het kijken naar alleen besmettingen is niet reëel meer, vindt Dulles. ‘Dan kunnen we nog wel 
drie of vier jaar blijven kijken en kunnen we nooit meer open. We moeten gewoon denken aan 
een toekomst waarbij Covid er gewoon is.’  
In zijn open brief riep Rebel het kabinet op om meer te doen voor de in nood verkerende 
entertainmentsector. Hij stelde dat het zijn hart breekt ‘om te voelen dat de regering in dit 
land de cultuursector systematisch de kop indrukt’. Bron: AD, 5 augustus 2021.  
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Foto: ANP Jett Rebel, Pinkpop 2019  
 
 

Jett Rebel schrijft frustraties van zich af over mislukte festivalzomer: 
‘Iedereen is bezig met zijn eigen hachje’ 
 
Muzikant Jett Rebel ziet met lede ogen aan hoe festivals worden afgeblazen. Alleen voor kleine 
evenementen is toestemming. ‘Ik snap dat wij als muzikanten niet zoveel geld opleveren als 
toerisme of de horeca, maar staan we daarom permanent onderaan de prioriteitenlijst?’ 
 
Soms voelt deze tijd als eindeloos in de rij staan voor de kassa. Deze brief verandert daar niks 
aan, maar ik zou het mezelf niet vergeven als ik niet één keer op zou komen voor waar ik het 
meest van hou. 
Velen zullen denken: ‘Wat zeurt zo’n Jett Rebel, zijn ‘werk’ is op een podium staan. Hij is vast 
loaded.’ In werkelijkheid kan hij al maanden amper rondkomen, en denkt hij soms dat hij 
maar beter een andere baan kan zoeken. Best zuur voor iemand die al voordat hij kon kruipen 
voelde wat hij met zijn leven wilde en alles eraan heeft gedaan daar te komen. 
 
Elke noodkreet die klinkt vanuit mijn sector wordt opgevat als gezeik. Weinigen van ons 
durven hier wat over te zeggen, uit angst. 
 
Ik spreek uit liefde voor de complete entertainmentsector en kunst in de breedste zin van het 
woord. Wat wij doen wordt gezien als ‘een veredelde hobby’. Los van het feit dat we ons leven 
wijden aan onze carrières, keihard werken zonder weekenden, vaste uren, vakanties of 
pensioenen. 
 
Ik kom er steeds meer achter wat ik het meeste mis, na maanden niet optreden. Mensen een 
veilige plek bieden, waar ze zichzelf kunnen zijn. Waar ze kunnen genieten, en iemand hard 
zien werken ‘voor hun plezier’. Natuurlijk zijn er mensen die dit lezen en denken: ‘Nou ‘Jett’, 
voor mij hoef je dat niet te doen.’ Maar in onze sector is er daarom voor elk wat wils; muziek, 
musea, theaters, sportwedstrijden. Dat zijn de dingen waar we allemaal naar uitkijken, en 
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waardoor we kunnen ontsnappen aan dingen die we zwaar vinden in het leven en dingen die 
we mooi vinden in het leven mee kunnen ondersteunen. 
 
Voor iedereen die keihard zit te beulen op kantoor. Voor iedereen in de zorgsector die leeft om 
mensen gezond en levend te houden. Voor iedereen in de bouw die zorgt dat wij huizen hebben 
om in te leven. 
 
Vanuit jullie perspectief leiden wij een luizenleventje. Maar jullie beloning, de uitlaatklep, daar 
leven wij voor. En daar zijn we 24/7 mee bezig, niet alleen dat uurtje dat we op het podium 
staan. Het meeste gebeurt achter de schermen. Hoe hard werken dat is, zien jullie niet. We 
zijn sterren in het verborgen houden van bloed, zweet en de tranen. Zodat jullie er geen last 
van hebben, want dit is jullie relax-momentje. 
 
Het breekt mijn hart om te voelen dat de regering in dit land de cultuursector systematisch 
de kop indrukt. Maar het doet bijna nog meer pijn dat het publiek niet opkomt voor ons 
‘entertainers’. 
 
Iedereen is bezig met z’n eigen hachje. Daarom stemmen we in groten getale op iemand die 
dat lijkt te beschermen. Iemand die ooit droomde van het leven als pianist, maar het nooit 
gered heeft. Gunt hij het ons niet? Wij wisten ook nooit zeker of we het zouden redden. Bij 
ons beroep hoort doorzettingsvermogen en zelfs dan is er nog geen garantie dat je er van kunt 
leven. 
 
Het huidige kabinet zou het door dit beleid verboden moeten worden ooit nog naar een concert 
te gaan. Echter, tegen de tijd dat ‘we weer mogen’, is onze branche misschien al leeggelopen, 
veel mensen hebben al noodgedwongen ander werk gezocht. En denk ook aan de toekomst: 
welke tiener lijkt het zonder helder perspectief nog een goed idee om muzikant te worden, of 
lichtman?  
 
Wat was het mooi geweest als de regering had gezien hoeveel wij hadden kunnen bijdragen. 
Tijdens de lockdown, een periode van onzekerheid, snakte iedereen naar afleiding. Velen uit 
mijn vakgebied lieten zich omscholen tot streaming experts, zodat ze jullie thuis een hart 
onder de riem konden steken en hopelijk zelf die investering terug konden verdienen en wat 
overhouden. 
 
Hoe makkelijk was het geweest om vanuit de overheid een platform op te zetten, waar mensen 
streams konden kijken. Enkel een voorbeeld van iets wat vrij makkelijk had gekund, als onze 
verbindende kracht niet structureel over het hoofd werd gezien door dit kabinet. 
 
Voor velen wordt deze tijd mentaal steeds ondraaglijker. We praten over fysieke gezondheid, 
maar op praten over mentale gezondheid heerst nog een taboe. Psychiaters en psychologen 
hebben wachttijden van maanden. We leven in uitzichtloosheid en angst. Toch bekommeren 
we ons, op geheel westerse wijze, liever over het welzijn van onze economie, dan over dat van 
onze geest. 
 
We moeten allemaal overleven, zowel financieel als fysiek, maar zou het niet fijn zijn weer een 
glimlach te zien in het gezicht van ons land? Voor velen waren evenementen dingen om naar 
uit te kijken en naartoe te leven. Even een beetje licht in de duisternis. 
 
Natuurlijk pretendeer ik niet dat er niemand meer depressief zou zijn als onze sector weer 
mocht draaien, maar het was voor veel mensen, naast een uitlaatklep, ook steun. Naar 
iedereen die in deze crisis thuis zit en eenzaam is, die last heeft van depressies en mentale 
problemen: mijn hart gaat uit naar jullie. 
 
Ik heb altijd geprobeerd mijn beroep niet als een baan te zien en heb het nooit voor het geld 
gedaan. Dit voelde altijd als mijn roeping. Maar we hadden nooit kunnen inschatten wat voor 
klap we zouden krijgen. En daar zijn geen buffers voor. 
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Natuurlijk zijn er mensen die het veel zwaarder hebben en is gezond zijn en ieders veiligheid 
het allerbelangrijkst. Maar onze sector is al deze tijd heel begripvol geweest. Alles wat we 
hebben mogen doen, hebben we voorzichtig gedaan. Wij houden ons keurig aan de 
voorschriften.  
 
Waarom zijn wij steeds het allereerste wat wordt geschrapt? Waarom moesten we met 
Fieldlab-evenementen bewijzen dat het veilig kan als we later toch weer worden gecanceld? Ik 
snap dat we niet zoveel geld opleveren als toerisme of de horeca, maar staan we daarom 
permanent onderaan de prioriteitenlijst? 
 
Alles wat ik vraag is: denk ook aan ons, soms. We doen namelijk alles wat we doen, 
uiteindelijk, voor jullie. Ik hoop snel weer mensen blij te mogen maken met mijn muziek. 
Bron: De Volkskrant, 3 augustus 2021.  
 

 

 

Nieuwe eisen aan vakantieganger gelden nu voor nog meer populaire 

landen 

Net nu vanaf zondag nieuwe eisen gelden voor vakantiegangers die terugkeren uit landen met 
een 'geel' reisadvies, krijgen de zeer populaire bestemming Italië en delen van Griekenland 
ook dat stempel. Vanaf zondag moet iedereen die terugkeert uit een 'geel' land en niet volledig 
gevaccineerd is, zich laten testen op het coronavirus. De reisbranche had liever gezien dat dit 
pas in Nederland zou hoeven, zegt directeur Frank Oostdam van de ANVR.  

 
‘Als je met je gezin op reis bent en je kind test positief, dan moet je daar dus blijven’, zegt 
Oostdam in reactie op de nieuwe reisadviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken en 
de nieuwe regels die zondag ingaan. ‘We hebben ervoor gepleit mensen eerst terug te laten 
komen, de koffers uit te laten pakken en dan hier te testen.’ 
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De nieuwe regels, waardoor je volledig ingeënt moet zijn of anders moet aantonen dat je geen 
corona hebt, gaan zondag in. ‘En dat geldt voor kinderen vanaf twaalf jaar, die natuurlijk niet 
gevaccineerd zijn.’ Iedereen die nu in een geel gekleurd land is en vanaf zondag terugkomt, is 
dus de klos. ‘Reisorganisaties zullen hun klanten daarover informeren en het testen zoveel 
mogelijk faciliteren.’ 

De zeer populaire vakantiebestemmingen Frankrijk en Spanje waren al 'geel' en blijven dat 
ook nog. Nu komen daar ook nog eens Italië en Griekse eilanden als Lesbos en Samos bij. 

Als een gezinslid positief test, mag dat niet terug naar Nederland. ‘Reisorganisaties hebben 
een zorgplicht, dus die zullen bijvoorbeeld een aparte vleugel in een hotel inrichten voor dit 
soort gevallen’, zegt de ANVR-directeur. ‘Maar de kosten zijn wel voor de reiziger.’ Dat geldt 
sowieso voor alle vakantiegangers die op eigen gelegenheid reizen. ‘Die moeten zelf het testen 
en de kosten regelen.’ 

Dat vanaf zondag strengere regels gelden voor reizigers uit 'gele' landen, is het wisselgeld dat 
de reisbranche betaald heeft voor het afscheid van het 'oranje' reisadvies dat eerder nog werd 
gebruikt als het risico op besmettingen in bepaalde landen te groot werd. 

Bij een 'oranje' reisadvies werden vakanties helemaal afgeraden. De reisbranche zal het nu 
moeten doen met de nieuwe eisen die vanaf zondag gelden. ‘Dat is wel een hele belangrijke 
wijziging, waar mensen nog niet aan gewend zijn.’ 

Het goede nieuws is dat Kroatië, ook een geliefde bestemming voor Nederlanders, groen kleurt. 
Bron: NU.nl, 5 augustus 2021. 

Brits onderzoek: coronabesmetting kan intelligentie aantasten 
 
De langetermijneffecten van een besmetting met het coronavirus kunnen mogelijk de 
intelligentie aantasten, blijkt uit onderzoek onder de bevolking van Groot-Brittannië. In de 
ergste gevallen daalde het IQ bij mensen die herstelden van een besmetting met zeven punten. 
 

Vorig jaar, tussen januari en december, bestudeerden de wetenschappers het IQ van 81.337 
Britten in het kader van de zogeheten Great British Intelligence Test. Van de groep waren 
13.000 in die periode besmet geraakt met het coronavirus.  

Toen factoren als geslacht, opleidingsniveau en leeftijd waren weggestreept, bleek dat bij de 
mensen die herstelden van een besmetting het IQ het meest gedaald was. Taken als plannen, 
problemen oplossen en redeneren waren voor hen moeilijker geworden. 

Volgens de onderzoekers sluiten de bevindingen aan bij eerdere onderzoeken naar de gevolgen 
van een coronabesmetting, en met name long covid. Bij de mensen die ermee worstelen zijn 
‘problemen met concentratie en het zoeken naar de juiste woorden gebruikelijk’, schrijven de 
wetenschappers. 

De effecten van een besmetting waren vooral te zien bij mensen die in het ziekenhuis 
belandden en aan de beademing moesten. Volgens de onderzoekers is het logisch dat mensen 
met bijvoorbeeld ademhalingsproblemen als gevolg van long covid zich soms moeilijker 
kunnen concentreren.  

Toch houden de wetenschappers een slag om de arm totdat de gevolgen van corona in de 
hersenen in beeld kunnen worden gebracht. De resultaten van het onderzoek zouden volgens 
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hen vooral moeten leiden tot verdere bestudering van de langetermijneffecten van 
coronabesmettingen.  

Het onderzoek werd uitgevoerd door wetenschappers van het Imperial College in Londen, het 
Kings College en de universiteiten van Cambridge, Southampton en Chicago. De studie werd 
gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift The Lancet. Bron: RTL Nieuws, 5 augustus 
2021.    

Franse Grondwettelijke Raad gaat akkoord met omstreden wet 

De Franse Grondwettelijke Raad stemt in met de omstreden wet die coronavaccinaties 
verplicht voor zorgmedewerkers en andere Franse coronamaatregelen aanscherpt. De wet 
regelt ook het gebruik van de coronapas waarmee bijvoorbeeld restaurantgasten kunnen 
bewijzen dat ze zijn ingeënt of niet besmet zijn met het virus. 

De Grondwettelijke Raad is een rechterlijke toezichthouder die onder meer nagaat of wetten 
in overeenstemming met de grondwet zijn. Dat is volgens de raad dus het geval met de meeste 
nieuwe maatregelen, die blijven gelden tot minstens 15 november. Bron: AD, 5 augustus 
2021.   

Onderzoek: griepprik verkleint kans op ernstig verloop van corona 

Mensen die eerder dit jaar een griepprik hebben gekregen, hebben volgens nieuw onderzoek 
minder kans op een ernstige Covid-19-infectie.  

De studie, die woensdag werd gepubliceerd in het tijdschrift Plos One, analyseerde de 
elektronische medische dossiers van meer dan 74.700 mensen uit de Verenigde Staten, het 
Verenigd Koninkrijk, Italië, Duitsland, Israël en Singapore. Alle deelnemers testten positief op 
Covid-19.  
 
Onderzoekers ontdekten dat degenen die de afgelopen zes maanden het griepvaccin hadden 
gekregen, minder kans hadden op gezondheidscomplicaties die verband hielden met hun 
corona-infectie. Concreet constateerden onderzoekers dat degenen die geen griepprik kregen, 
tot twintig procent meer kans hadden om op de intensive care terecht te komen en tot 58 
procent meer kans liepen om spoedeisende hulp nodig te hebben, vergeleken met degenen die 
tegen de griep waren ingeënt.  

Er is geen verband gevonden tussen een griepprik en een lagere kans op sterfte door corona. 
Daarnaast benadrukken de onderzoekers dat een beter ziekteverloop niet betekent dat een 
griepprik mensen daadwerkelijk beschermt tegen het oplopen van Covid-19. Bron: AD, 5 
augustus 2021. 

Opladen van digitaal vaccinatiebewijs via CoronaCheck-app blijft voor 
problemen zorgen 

Het opladen van een digitaal vaccinatiebewijs via de CoronaCheck-app blijft voor problemen 
zorgen. De GGD krijgt dagelijks tientallen telefoontjes van mensen die het niet lukt. 

Met de app kunnen gevaccineerden een QR-code aanmaken als bewijs van vaccinatie. Veel 
mensen hebben die QR-code nodig als ze op vakantie gaan. Zonder digitaal bewijs moeten ze 
zich voor veel landen alsnog laten testen, voor vertrek of voor de terugreis. 

De problemen spelen al sinds juni en zijn nog steeds niet opgelost. Vanaf het moment dat het 
mogelijk werd een vaccinatie-certificaat te downloaden, inmiddels bijna twee maanden 
geleden, rinkelde de telefoon bij de GGD. Bron: AD, 5 augustus 2021. 
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Piloten helpen noodgedwongen bij inladen bagage op Schiphol: ‘Beste 
bewijs van groot personeelstekort’  

Het platform van de luchthaven op Schiphol is sinds enkele dagen het toneel van een 
opmerkelijk initiatief. Piloten helpen bij de vliegtuigen met het inladen van de bagage. Het 
illustreert volgens de FNV de problemen bij de grondafhandeling. ‘Trouwe afhandelaars zijn 
er door de coronacrisis uitgegooid, nieuwe zijn er niet’, zegt campagneleider Schiphol, Joost 
van Doesburg.  

Hij plaatste woensdagavond op Twitter een foto van twee Transavia-piloten die helpen met het 
inladen van bagage naast een toestel op Schiphol. ‘Hulp uit onverwachte hoek! 
Noodgedwongen tillen @transaviapiloten de vakantiekoffers zelf het vliegtuig in’, schreef de 
vakbondsman eronder. ‘De afgelopen dagen was dit alleen het geval bij toestellen van 
Transavia maar inmiddels gebeurt het ook bij vliegtuigen van KLM’, zegt hij geïrriteerd.  

Het is volgens hem niet de bedoeling en ook niet toegestaan dat cockpitbemanning helpt bij 
de bagageafhandeling. ‘Toch zijn we blij met dit initiatief want dit is het beste bewijs van het 
grote personeelstekort bij de grondafhandeling.’ De zeven bedrijven die zich daar op Schiphol 
mee bezighouden, zijn volgens hem verwikkelt in een concurrentieslag. ‘Ze concurreren om 
de laagste tarieven. Die hebben effect op de arbeidsvoorwaarden van de afhandelaars. Zij 
krijgen flexcontracten, mogen maximaal vier uur per dag werken en dan alleen in de piekuren. 
Dat maakt het steeds lastiger om mensen te vinden die dit zware werk willen doen voor een 
fractie meer dan het minimumloon van 10 euro per uur.’ 

Door de coronacrisis is de situatie verslechterd, vervolgt hij. ‘Trouwe afhandelaars zijn er 
uitgegooid, nieuwe zijn er niet. Nu er weer meer gevlogen wordt zie je het effect van het grote 
personeelstekort. Dat veroorzaakt problemen bij de grondafhandeling. Om de vertragingen 
zoveel mogelijk te beperken, helpen piloten bij het inladen van de bagage. Desondanks zijn de 
afgelopen dagen vliegtuigen zonder bagage vertrokken naar onder andere Kreta, Napels en 
Sicilië omdat het allemaal te lang duurde.’  

Afhandelaars en andere medewerkers van de luchthaven vreesden in juni al voor chaos zodra 
het vliegverkeer weer op gang zou komen. De FNV trok een maand eerder al aan de bel bij 
demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen over de problemen bij de bagageafhandeling 
op Schiphol. Sinds 1 februari heeft Schiphol er een nieuw afhandelingsbedrijf bij. Viggo 
handelt de bagage af voor Transavia, wat tot dan toe werd gedaan door moederbedrijf KLM.  

Viggo maakte de chaos op het platform compleet, zegt Van Doesburg. ‘Een normale 
luchthaven heeft twee afhandelingsbedrijven, Schiphol zeven. Nieuwkomers vechten zich 
altijd in de markt door goedkoper te zijn en de rest moet daar in meegaan. Door de 
concurrentieslag kopen ze elkaars laders en lossers weg. Dat verklaart hoe het komt dat 
mensen met een salaris van ruim twee ton nu afhandelaars vervangen die tussen de 10,30 en 
10,80 euro per uur betaald krijgen.’  

De Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers noemt de hulp van de piloten bij de 
bagageafhandeling ‘niet gebruikelijk’ maar wel begrijpelijk. ‘Vliegers zijn over het algemeen 
heel praktisch ingesteld. We zien een probleem ontstaan terwijl we de passagiers zo snel 
mogelijk naar hun bestemming of weer thuis willen brengen. Dan kun je maar beter even 
helpen’, zegt een woordvoerder van de vakbond.   

Het is volgens hem niet voor het eerst dat piloten helpen met de bagage. ‘Tijdens de 
economische crisis van 2008 gebeurde dat ook. Veel piloten konden toen niet werken en 
hielpen bij de grondafhandeling.’  
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Schiphol eist bij alle aanbestedingen dat bedrijven zich aan cao’s houden maar vakbonden en 
werkgevers beslissen over de inhoud van die afspraken. ‘Daarin kunnen wij geen partij zijn’, 
verklaarde een woordvoerder begin dit jaar tegenover Het Parool.  

Voor de luchthaven zou het volgens hem ook beter zijn als er minder afhandelaars opereren. 
‘Maar wij kunnen dat niet opleggen, Europese vrijemarktregels schrijven voor dat als een 
luchtvaartmaatschappij met een nieuwe afhandelaar in zee gaat, wij dat moeten faciliteren. 
Alleen het kabinet kan daarvan afwijken en dat heeft dit kabinet niet gedaan. Omdat niet wij 
de opdrachtgever zijn maar de luchtvaartmaatschappij, kunnen we bij afhandelaars geen 
voorwaarden stellen op het gebied van arbeidsvoorwaarden. Wel op het gebied van veiligheid 
en dat doen we ook.’ Bron: AD, 5 augustus 2021.  

 

Niet iedereen snapt de logica van de coronaregels. Voetbalstadions zijn weer grotendeels 
gevuld, zoals hier tijdens de vriendschappelijke wedstrijd Ajax - Leeds United. Maar festivals 
mogen dan weer niet. © ANP 
 

Dit mag dan weer wel vanaf komend weekeinde: juichen in het stadion 
 
Het voetbalseizoen begint weer met de strijd om de Johan Cruijff Schaal. Terwijl vrijwel alle 
festivals zijn afgelast, mogen er wel tienduizenden supporters het stadion in. Niet iedereen 
snapt de logica daarvan. 
 
Zanger Danny Vera klaagde deze week dat hij het niet uit te leggen vindt: in een stadion mogen 
tienduizenden voetbalsupporters zitten terwijl er bij een concert van hem maar 750 mensen 
mogen komen kijken ‘ook als ze zitten’. Dat laatste klopt overigens niet, maar zijn verzuchting 
is wel begrijpelijk. Terwijl het kabinet vrijwel alle festivals deze zomer heeft verboden, zitten 
er komend weekeinde bij het duel om de Johan Cruijff Schaal bijna 27.000 toeschouwers in 
de Amsterdam Arena.  Bron: AD, 5 augustus 2021.  
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Nieuwe coronamaatregelen in Italië  

De Italiaanse regering heeft nieuwe coronamaatregelen aangekondigd in het onderwijs en het 
openbaar vervoer. Reizigers en docenten moeten vanaf september met een gezondheidspas 
aantonen dat ze zijn gevaccineerd, negatief getest of genezen. Passagiers hebben zo'n pas 
nodig als ze reizen in bijvoorbeeld treinen, bussen, veerboten of vliegtuigen. 

De nieuwe regels voor het onderwijs gaan volgens Italiaanse media gelden op zowel scholen 
als universiteiten. Daar kunnen medewerkers straks na vijf dagen worden geschorst als ze 
niet kunnen aantonen dat ze aan de gezondheidsregels voldoen. Dan wordt ook hun salaris 
niet meer uitbetaald, waarschuwde minister van Onderwijs Patrizio Bianchi op een 
persconferentie.  

Italië probeert de verspreiding van het coronavirus af te remmen door de pas op steeds meer 
plaatsen verplicht te stellen. Daar ondervinden ook toeristen de gevolgen van. Zo heeft 
iedereen van 12 jaar of ouder vanaf vrijdag zo'n gezondheidsbewijs nodig om binnen te eten 
bij restaurants en om toegang te krijgen tot openbare locaties als bioscopen en musea. 

In Italië is zo'n 60 procent van de bevolking volledig gevaccineerd. Toch loopt het aantal 
coronabesmettingen weer op. De autoriteiten maakten woensdag melding van 6596 nieuwe 
coronabesmettingen, 15 procent meer dan een week eerder. Vooral op populaire 
vakantiebestemmingen als Sardinië en Sicilië grijpt het virus snel om zich heen. Bron: AD, 5 
augustus 2021. 

Amazon stelt terugkeer personeel naar kantoor uit 

Techbedrijf Amazon stelt de terugkeer van zijn Amerikaanse personeel naar het kantoor uit 
tot begin januari. Dat doet de onderneming vanwege de opkomst van de Delta-variant van het 
coronavirus in de Verenigde Staten. Eerder ging het bedrijf achter de bekende webwinkel er 
nog vanuit dat zijn medewerkers vanaf 7 september weer grotendeels op kantoor zouden 
komen werken. 

Amazon heeft ruim 75.000 werknemers in Seattle waar het bedrijf zijn hoofdkantoor heeft. 
Ook heeft Amazon vestigingen in de omgeving van San Francisco, in New York, Boston en Los 
Angeles. 

Eerder deze week stelde Microsoft zijn plannen voor de terugkeer van zijn werknemers naar 
het kantoor uit naar oktober. Tegelijkertijd kondigde dat techbedrijf ook aan bewijs van 
vaccinatie te verlangen van zijn personeel. Ook andere grote ondernemingen als Google, 
Facebook, winkelketen Walmart en vleesverwerkingsbedrijf Tyson Foods willen dat hun 
werknemers zich laten inenten tegen het coronavirus. Bron: AD, 5 augustus 2021. 

China gaat dir jaar nog twee miljard doses coronavaccin geven aan 
ontwikkelingslanden  

China heeft beloofd dat het zich zal inspannen om dit jaar nog twee miljard doses van het 
coronavaccin ter beschikking te stellen aan de WHO, dat vaccins bezorgt aan 
ontwikkelingslanden. 

China belooft daarnaast een gift van 100 miljoen dollar, zo kondigde president Xi Jinping aan. 
China, dat de epidemie sinds de lente van 2020 grotendeels had uitgeroeid, werd de voorbije 
weken geconfronteerd met een heropleving van het virus, en met name dan de Deltavariant. 
In absolute aantallen blijft die heropleving beperkt, maar de uitbraak is vooral belangrijk in 
termen van geografische verspreiding. Bron: AD, 5 augustus 2021. 
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Meer mensen overleden sinds coronapiek juli 

In juli zijn iets meer mensen overleden dan normaal. In de laatste week van juli was sprake 
van oversterfte, volgens het CBS. Het ligt voor de hand dat die oversterfte samenhangt met de 
coronagolf die ons land afgelopen maand overspoelde.  

Vooral in de leeftijdsgroep 65 tot 80 jaar stierven meer mensen. Afgelopen vier weken ging het 
in die leeftijdsgroep om ongeveer tweehonderd extra sterfgevallen. Afgelopen week overleden 
ook iets meer mensen onder de 65, volgens het CBS. De weken daarvoor was onder jongere 
mensen nog geen stijging van het aantal sterfgevallen te zien.   

Het aantal coronabesmettingen liep in Nederland snel op nadat op 26 juni de kroegen, 
nachtclubs en festivals weer open gingen. Vooral veel jongeren, die nog niet volledig 
gevaccineerd waren, raakten besmet. De weken erna steeg ook in andere leeftijdsgroepen het 
aantal besmettingen.  

Het RIVM signaleert sinds half juli een toename van het aantal sterfgevallen en 
ziekenhuisopnames door corona. Het Centraal Bureau voor de Statistiek concludeert vandaag 
dat iets meer mensen zijn overleden dan het normaal in deze tijd van het jaar verwacht. Vorige 
week ging het om 150 extra sterfgevallen. De doodsoorzaken zijn bij het statistiekbureau niet 
bekend, maar dat de coronapiek meespeelt, is aannemelijk. ‘Er was geen hittegolf, er is geen 
vliegtuig neergestort en bij de overstromingen in Limburg geen mensen zijn omgekomen’, zegt 
woordvoerder Marjolijn Jaarsma. 

Het RIVM registreerde vorige week 'slechts’ 22 overleden Covid-patiënten. De RIVM-cijfers zijn 
echter niet volledig. Het werkelijke aantal overleden Covid-patiënten ligt structureel hoger, 
volgens het CBS. ’Het RIVM ontvangt dagelijks meldingen van overleden Covid-19-patiënten 
vanuit de GGD’s. Omdat niet alle mensen met COVID-19 zich laten testen, er geen 
meldingsplicht geldt voor overlijden aan COVID-19 en de registratie soms wat langer duurt, 
zijn de werkelijke aantallen overleden Covid-19 patiënten in Nederland hoger’, zegt Jaarsma.  

Volgens het RIVM zijn in Nederland tot nu toe 17.839 mensen aan het coronavirus overleden. 
Volgens het CBS waren het er eind maart al 28.747. Voor de mensen die overleden sinds april 
is bij het statistiekbureau nog geen doodsoorzaak bekend.  Bron: AD, 6 augustus 2021. 

Minder vakanties in coronajaar, hotels en campers in de lift 

Nederlanders zijn in coronajaar veel minder op vakantie gegaan dan het jaar 
ervoor. Het aantal buitenlandse vakanties daalde vorig jaar tot 11,7 miljoen, liefst 11,2 
miljoen minder dan in 2019. Ook gingen 17 miljoen mensen op vakantie in eigen land, 1 
miljoen minder dan een jaar eerder, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.  

Afgelopen zomer was het topdrukte in Nederland: de accommodaties voor die periode werden 
vaker dan in 2019 al van tevoren geboekt en daarnaast vaker kort voor vertrek. Het 
aantal zomervakanties in eigen land steeg ruim zes procent ten opzichte van 2019, van 
9,9 naar 10,5 miljoen.   

Vooral hotels en campers waren in trek. Zo overnachtten Nederlanders dertig procent vaker 
in een hotel (660 duizend vakanties meer) en elf procent vaker in een vakantiehuis (290 
duizend vakanties meer) dan een jaar eerder. Het aantal vakanties met een camper lag in 
2020 zelfs 68 procent hoger dan in 2019, dat zijn ruim honderdveertig duizend vakanties.   

Duidelijk minder populair waren vakanties met de stacaravans en tenten. 
Het aantal vakanties in een stacaravan daalde met zeventien procent en werd er elf procent 
minder gekampeerd met de tent of toercaravan. Groningen, Drenthe en Overijssel zagen in de 
zomer het aantal Nederlandse vakantiegangers elk met ruim honderd duizend toenemen ten 
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opzichte van 2019. Zeeland was goed voor een toename van honderd vijf en tachtig duizend 
vakantiegangers, en Friesland en Zuid-Limburg konden beide zelfs meer dan tweehonderd 
duizend Nederlandse toeristen extra verwelkomen dan een jaar eerder. 

Het aantal zomervakanties met een buitenlandse bestemming daalde juist ongekend hard: 
van 13,7 miljoen naar 4,4 miljoen (67 procent). Op buitenlandse vakanties bleven mensen in 
de zomer van 2020 dichter bij huis dan in voorgaande jaren, meestal in Europa: 98 procent, 
tegen 86 procent in 2019. Hiervan had 70 procent een van de ons omringende landen als 
bestemming, in 2019 was dat nog de helft. Bron: AD, 6 augustus 2021. 

Dramatische tijden: ‘Helft verrereisexperts valt dit jaar om als wereld 
niet van slot gaat’ 

Het zit de verrereisspecialisten niet mee. Terwijl de landen binnen de EU kleurcode geel of 
groen hebben gekregen, staat de rest van de wereld op oranje en is er nauwelijks animo om 
ver te reizen. Nu dreigen de Verenigde Staten ook nog eens een vaccinatieplicht in te stellen 
voor reizigers.   

Dat Amerika straks mogelijk alleen reizigers welkom heet die gevaccineerd zijn, daar kijkt de 
reiswereld niet van op. ‘Nee een domper is het niet, het eigenlijk wel een beetje in de lijn der 
verwachting’, zegt Frank Oostdam van de reiskoepel ANVR. ‘We zien dat meer landen dit 
willen.’ Bron: AD, 5 augustus 2021. 

CNN ontslaat drie niet-gevaccineerde medewerkers 

De Amerikaanse zender CNN heeft drie medewerkers ontslagen die ongevaccineerd naar 
kantoor kwamen. Eerder dit jaar kondigde CNN aan dat medewerkers zich verplicht moeten 
laten vaccineren als ze terug willen komen naar de bedrijfspanden. Andere grote Amerikaanse 
bedrijven, zoals Microsoft en Alphabet, het moederbedrijf van Google en Facebook, stelden 
vaccinaties ook al verplicht. 

‘De afgelopen week zijn wij op de hoogte gesteld van drie medewerkers die ongevaccineerd 
naar kantoor kwamen. De contracten van deze drie medewerkers zijn beëindigd', schrijft CNN-
topman Jeff Zucker in een interne memo die door onder meer The New York Times is ingezien. 
‘Laat mij duidelijk zijn - wij hebben een zerotolerancebeleid op dit gebied', aldus Zucker, die 
schrijft dat het geen gemakkelijke besluit was om afscheid te nemen van de medewerkers. 

Op welke afdelingen de ontslagen medewerkers werkzaam waren, blijft onduidelijk. Zucker 
verwacht dat medewerkers van CNN spoedig een geldig vaccinatiebewijs moeten tonen om 
toegelaten te worden tot de werkvloer. 

Steeds meer Amerikaanse bedrijven stellen vaccinatie-eisen in nu de Delta-variant om zich 
heen grijpt, maar wat de consequenties voor ongevaccineerden zijn bleef vooralsnog 
onduidelijk. Supermarktketen Walmart en Tyson Foods, de grootste vleesverwerker van de 
Verenigde Staten, zijn slechts enkele voorbeelden van bedrijven die eisen dat medewerkers 
volledig gevaccineerd zijn. Bron: AD, 6  augustus 2021.  

Meer zwangere vrouwen met corona in het ziekenhuis: ‘Jonge, slanke, 
witte vrouwen zonder vaccinatie’ 

De Deltavariant van het coronavirus lijkt gevaarlijker voor zwangere vrouwen. Afgelopen 
weken zijn meer zwangere vrouwen met corona in het ziekenhuis opgenomen. ‘Deze vrouwen 
zijn niet gevaccineerd en hebben geen onderliggend lijden. Toch worden ze heel ziek’, zegt 
hoogleraar verloskunde Kitty Bloemenkamp van UMC Utrecht.  
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‘In het ergste geval wordt hun baby zelfs eerder gehaald, terwijl de moeder aan de beademing 
op de ic ligt.’ Afgelopen week lagen in het UMC Utrecht vier zwangere vrouwen met corona. 
Een actueel landelijk overzicht is er niet, maar ook in andere Nederlandse ziekenhuizen zijn 
volgens Bloemenkamp afgelopen weken meer zwangere vrouwen met corona opgenomen, van 
wie een aantal op de ic. 

In Engeland, waar de Deltavariant van het coronavirus eerder dominant werd, is die trend al 
langer te zien. Dat zwangere vrouwen met corona meer risico lopen om ernstig ziek te worden, 
werd dit voorjaar ook in Nederland duidelijk. Uit nieuwe cijfers blijkt nu dat de Deltavariant 
van het virus zwangere vrouwen nog vaker ernstig ziek maakt. Tijdens de eerste golf was 
vierentwintig procent van de Britse zwangere vrouwen die in het ziekenhuis werd opgenomen 
er zo slecht aan toe, dat zij onder meer zuurstof nodig hadden of op de ic belandden. Bij de 
Deltavariant loopt dat percentage op tot vijfenveertig procent. In Engeland werden vorige week 
ongeveer tweehonderd zwangere vrouwen met Covid-19 in het ziekenhuis opgenomen. 

Negen en negentig procent van de Britse zwangere vrouwen die in het ziekenhuis werd 
opgenomen, was niet gevaccineerd. ‘In Nederland zien wij hetzelfde beeld’, zegt Bloemenkamp. 
Hoe hoog de vaccinatiegraad onder zwangere vrouwen in Nederland is, is niet bekend. Sinds 
mei adviseert het RIVM alle Nederlandse vrouwen die zwanger zijn om zich wel te laten 
vaccineren. De mRNA-vaccins van Pfizer en Moderna zijn voor zwangere vrouwen en hun 
ongeboren kind veilig en effectief bevonden. Bron: AD, 6 augustus 2021. 

 

De Britse minister en organisator van de klimaattop COP26 Alok Sharma op een van zijn 
reizen rond de wereld in het Boliviaanse San Jose. © EPA 
 
 

‘Minister die klimaattop VK organiseert, vloog naar dertig landen in 
zeven maanden’ 
De Britse minister die verantwoordelijk is voor het organiseren van de internationale 
klimaattop COP26 in oktober en november, vloog in zeven maanden tijd naar dertig 
verschillende landen. Minister van Staat Alok Sharma, die in januari te horen kreeg dat hij 
de topbijeenkomst in Glasgow zal organiseren, vloog volgens de Britse krant Daily Mail sinds 
februari onder meer naar Brazilië, Indonesië en Kenia. 
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Ondanks de coronamaatregelen en strenge reisbeperkingen slaagde Sharma erin naar dertig 
landen te vliegen en zo ruim 320.000 kilometer af te leggen. Volgens de analyse, waar ook de 
Britse krant The Guardian over bericht, vloog Sharma het equivalent van acht keer de omtrek 
van de aarde.  

Bij terugkomst in Groot-Brittannië hoefde de minister geen enkele keer in quarantaine, 
ondanks het feit dat zeker zes van de landen die hij bezocht van de Britse autoriteiten een 
rode kleur hadden gekregen. Reizigers uit deze landen moeten bij aankomst in Engeland 
verplicht tien dagen in quarantaine in een hotel, maar omdat Sharma zich als politicus voor 
het land inzet, was voor hem een uitzondering gemaakt.  

In een interview met The Guardian vertelde Sharma eind juli nog dat we ‘allemaal onze rol 
moeten spelen’ bij het nemen van maatregelen om de klimaatcrisis te bestrijden. Hij moedigde 
iedereen aan om ‘kleine veranderingen door te voeren die het verschil kunnen maken’. Bron: 
AD, 6 augustus 2021. 

Japan meldt recordaantal besmettingen 

Japan heeft een recordaantal besmettingen met het coronavirus gemeld. In het afgelopen 
etmaal werden er 15.645 positieve coronatesten geregistreerd, meldt de Japanse publieke 
omroep NHK. Bron: AD, 6 augustus 2021. 

Rechter gaat beslissen over eis volledige vaccinatie voor toegang 
activiteiten 

Het ministerie van Volksgezondheid kan niet zeggen of het geoorloofd is dat enkele 
reisorganisaties en een dansschool willen dat hun klanten volledig gevaccineerd zijn. Een 
rechter zal uiteindelijk de afweging moeten maken of de stap van deze bedrijven geoorloofd is, 
aldus een woordvoerder. 

Dansschoolhouder Peter Vlug was de eerste persoon die besloot zijn klanten om een 
vaccinatiebewijs te vragen. Uit een rondgang van de Volkskrant blijkt dat zeker drie 
reisorganisaties het voorbeeld volgen. ‘In deze specifieke situaties kunnen we niet inschatten 
of het mag of niet’, zegt de woordvoerder. Maar het kabinet is er geen voorstander van dat er 
een samenleving ontstaat 'waar het normaal is dat je naar een coronatoegangsbewijs wordt 
gevraagd'. Bron: AD, 6 augustus 2021. 

In Zaventem na uitbraak Colombiaanse variant 28 volledig gevaccineerde 
mensen overleden  

Na een uitbraak van een zeldzame, zogenoemde Colombiaanse variant van het coronavirus 
zijn recent zeven van de 28 volledig ingeënte bewoners van een afdeling van een 
verzorgingshuis in de Belgische gemeente Zaventem overleden, meldt televisiezender VRT. 
Volgens viroloog Marc van Ranst wordt de nieuwe variant sinds eind juni gevonden in België, 
maar in hele kleine percentages. ‘Het is een variant die we goed in de gaten moeten houden, 
omdat die in de laatste weken ook in andere landen opduikt’, zegt hij. 

Op 16 juli werden twee besmettingen vastgesteld op een afdeling van bewoners, allen volledig 
gevaccineerd, met vergevorderde dementie. Omdat die bewoners vaak ronddolen op de 
afdelingen en het moeilijk is om hen de coronamaatregelen uit te leggen, hebben zij 
waarschijnlijk gezorgd voor een snelle verspreiding van het virus op de afdeling, 
schrijft VRT op zijn nieuwssite. 

‘Uiteindelijk hebben twintig bewoners op die afdeling positief getest’, zegt een woordvoerster 
van het woonzorgcentrum. Door de maatregelen kon de uitbraak beperkt blijven tot de 
afdeling. Zeven van de 28 bewoners zijn overleden. Twee van hen waren al in slechte 



244 

 

gezondheid, maar andere verkeerden voor de besmetting nog in relatief goede gezondheid. 
Bron: AD, 6 augustus 2021.   

Organisatoren groepsreizen eisen volledige vaccinatie 

De discussie over het verplicht stellen van vaccinatiebewijzen door organisaties laait verder 
op. Na de Utrechtse dansleraar Peter Vlug eisen ook minimaal drie organisatoren van 
groepsreizen een volledige vaccinatie. Dat blijkt uit een rondgang van de Volkskrant. 

De bedrijven zien zich ertoe gedwongen. Medewerkers en reizigers vragen volgens betrokkenen 
om de maatregel, omdat ze zich op die manier veiliger voelen. Bovendien maakt het de reizen 
makkelijker uitvoerbaar. Het ministerie van Volksgezondheid (VWS) is er geen voorstander 
van dat bedrijven hun eigen coronabeleid hanteren. ‘Maar we gaan niet zeggen: dit mag niet’, 
aldus een woordvoerder. Bron: AD, 6 augustus 2021. 

Reisbranche verwacht niet dat volledige vaccinatie in hele sector zal 
worden geëist 

De reisbranche verwacht niet dat volledige vaccinatie tegen het coronavirus in de hele sector 
zal worden geëist. Voor 99,9 procent van de reizen die de Nederlandse reissector 
aanbiedt volstaat ook een negatieve test, zegt voorzitter Frank Oostdam van 
branchevereniging ANVR. De Volkskrant schreef eerder dat drie organisatoren van 
groepsreizen inmiddels een volledige vaccinatie eisen, zoals reisorganisatie Oad. 

De ANVR begrijpt dat er bedrijven zijn die een vaccinatiebewijs eisen. ‘Het gaat om 
bustouroperators die tijdens een reis verschillende landen aandoen’, zegt Oostdam. Volgens 
de ANVR levert het voor die reisorganisaties die zulke reizen aanbieden zonder een 
vaccinatiebewijs van alle reizigers 'veel administratief gedoe op', gelet op de regelgeving. 

Het hangt ook af van de eisen van het vakantieland. Zo wijst Oostdam erop dat in Duitsland 
inmiddels voordelen gelden voor mensen die wel zijn gevaccineerd. Niet-gevaccineerde 
Nederlanders die langer dan 24 uur in Duitsland verblijven moeten al in quarantaine. De 
Verenigde Staten willen weer vrijwel alle buitenlandse toeristen gaan toelaten, als ze maar zijn 
gevaccineerd tegen het coronavirus. 

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwde al dat de regels rond 
reisadviezen vanaf zondag veranderen. Een geel reisadvies betekent dan dat reizigers van 12 
jaar en ouder uit landen als Italië, Estland en IJsland bij terugkeer naar Nederland een 
vaccinatiebewijs, een negatieve testuitslag of een herstelbewijs van corona moeten laten zien. 
De negatieve test mag een PCR-test zijn van maximaal 48 uur oud, of een antigeentest van 
maximaal 24 uur oud. Bron: AD, 6 augustus 2021. 

Duizenden mensen blokkeerden vaccinatiecentra in Manilla na 

nepnieuws 

Duizenden mensen blokkeerden de vaccinatiecentra in de Filipijnse hoofdstad Manilla, omdat 
ze een coronaprik wilden halen. Dit gebeurde nadat er nepnieuws was verspreid dat niet-
gevaccineerde inwoners hun huis uit gezet zouden worden tijdens een lockdown die vrijdag 
zou beginnen. 

Een dag voor de lockdown zou beginnen, ging via social media het nepnieuws rond over niet-
gevaccineerde mensen. Daardoor kwamen grote massa's mensen naar vaccinatiecentra in 
grote steden in de Filipijnen. In de hoofdstad Manilla verschenen alleen al 22.000 mensen die 
een prik wilden halen. De politie vroeg de mensen terug naar huis te gaan. Bron: AD, 6 
augustus 2021.  
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Na vaccinatie met AstraZeneca verlamming en dubbelzien 

Een verpleegster uit Zuid-Korea, die verlamd raakte na het ontvangen van een coronaprik, is 
erkend als slachtoffer van een bedrijfsongeval. Daardoor komt ze in aanmerking voor 
overheidsuitkeringen en compensatie.  

In maart ontving de verpleegster een AstraZeneca-vaccin, waarna ze last kreeg van 
verlamming en dubbelzien. De vrouw had geen onderliggende klachten en er lijkt een 'redelijk' 
verband tussen de bijwerkingen en de vaccinatie, zegt de welzijnsdienst in Zuid-Korea vrijdag. 
Bron: AD, 6 augustus 2021.  

In Hanoi blijven extra coronamaatregelen van kracht vanwege nieuwe 
besmettingsclusters 

In Hanoi, de hoofdstad van Vietnam, blijven extra coronamaatregelen van kracht omdat 
er nieuwe besmettingsclusters zijn gevonden. Aanvankelijk zouden de regels zaterdag 
versoepeld worden, maar de 8 miljoen inwoners van Hanoi moeten zich er nu nog langer aan 
houden, meldt Vietnam News Agency vrijdag. 

De afgelopen twee weken moesten mensen in Hanoi zo veel mogelijk binnen blijven en alle 
niet-essentiële activiteiten annuleren. In het afgelopen etmaal werden 21 positieve testen 
geregistreerd. Hoewel dat getal nu nog laag is, willen autoriteiten voorkomen dat de 
deltavariant om zich heen kan grijpen. In totaal zijn er 189.000 besmettingen geregistreerd in 
Vietnam. Bron: AD, 6 augustus 2021.  

Marokko meldt recordaantal coronabesmettingen 

Marokko heeft een recordaantal coronabesmettingen geregistreerd. Het Marokkaanse 
ministerie van Volksgezondheid meldt dat er in het afgelopen etmaal 12.039 mensen 
positief getest zijn. Daarnaast overleden nog eens 72 mensen door Covid-19. 

Sinds het begin van de pandemie heeft Marokko in totaal ruim 665.000 positieve tests 
geregistreerd. Meer dan 10.000 mensen zijn overleden als het gevolg van het virus. Bijna een 
derde van de ruim 36 miljoen Marokkaanse inwoners zijn volledig gevaccineerd. Bron: AD, 6 
augustus 2021.  

Nederlandse vakantiegangers trappen landgenoot (18) tot bloedens toe na 
stapavond in Italiaanse club 

In de Noord-Italiaanse plaats Lazise, gelegen aan het Gardameer, is een 18-jarige Nederlander 
flink mishandeld door een groepje landgenoten. Dat gebeurde vorige week na een stapavond 
in een plaatselijke discotheek, bevestigt de Italiaanse politie tegen deze nieuwssite. Het 18-
jarige slachtoffer liep flinke verwondingen op in het gezicht en had meerdere hechtingen nodig. 
Tegen de verdachten is aangifte gedaan van zware mishandeling.  

De vier Nederlandse verdachten zijn tussen de 20 en 21 jaar, horen bij dezelfde vriendengroep 
en verbleven in hetzelfde appartement, bevestigt een woordvoerder van de carabinieri 
(Italiaanse politie). De jongeren zouden na een avondje stappen onder invloed van alcohol een 
18-jarige landgenoot hebben lastiggevallen.  

Dat deden ze door hem uit te schelden en te provoceren. De 18-jarige Nederlander wilde een 
conflict vermijden en vertrok richting de camping waar hij samen met zijn ouders verbleef. 

Onderweg kwam hij zijn belagers opnieuw tegen. Ze schopten en sloegen hem tot bloedens 
toe tegen de grond. Het slachtoffer raakte gewond en had ter plaatse medische zorg nodig. 
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De vier belagers sloegen na de mishandeling op de vlucht, maar op basis van 
ooggetuigenverklaringen kon de politie de Nederlanders snel arresteren. Ze werden 
beschuldigd van zware mishandeling en zijn inmiddels weer op vrije voeten. 

De 18-jarige jongen raakte dusdanig gewond dat hij naar het ziekenhuis moest voor 
behandeling. Hij liep vooral zware verwondingen op aan het oog. Inmiddels is hij ontslagen 
uit het ziekenhuis. 

Volgens de Italiaanse politie is de kans groot dat alle betrokken Nederlanders inmiddels weer 
terug in eigen land zijn. Mocht het tot een proces komen, dan hebben de autoriteiten het 
volste vertrouwen dat het proces in Italië zal plaatsvinden, aldus een woordvoerder. 

De zaak doet enigszins denken aan de geruchtmakende vechtpartij op Mallorca waarbij de 
27-jarige Carlo Heuvelman uit Waddinxveen werd doodgeschopt, vermoedelijk door een of 
meerdere Nederlanders. Na het incident vertrok een groep verdachten op één persoon na snel 
naar Nederland. Grote verschil tussen de twee kwesties is dat de verdachten in de Italiaanse 
zaak wel op hun vakantiebestemming zijn aangehouden. 

In de Mallorca-zaak is een 19-jarige man uit Hilversum in Nederland aangehouden voor 
mogelijke betrokkenheid bij de onlusten. Deze verdachte wordt vandaag voorgeleid voor de 
rechter-commissaris. Deze beslist of hij langer in de cel moet blijven. Zijn hechtenis kan met 
twee weken verlengd worden. Bron: De Stentor, 6 augustus 2021. 

Weinig buitenlandreizen voor touringcars: 'De klant denkt dat je je bij 
iedere lantaarnpaal in het buitenland moet laten testen’ 

Ondanks dat touringcarbedrijven weer volop mogen rijden, valt het aantal trips naar het 
buitenland vies tegen. De reiziger heeft er door corona geen vertrouwen in en laat het massaal 
afweten. 

‘Het aantal aanvragen voor een buitenlandse reis blijft laag’, verzucht Joop Vreugdenhil van 
Zeebra Tours. ‘De klant denkt dat je je bij iedere lantaarnpaal in het buitenland moet laten 
testen. Maar onze ervaring is een heel andere. We ondervinden nauwelijks problemen met 
onze bussen. Niet bij de grens en hotels doen ook niet moeilijk.’ Bron: BN De Stem, 6 augustus 
2021. 

Roosendaals post-corona biertje ter ere van het leven buitenshuis: ‘Bij 
elke ontmoeting te drinken’ 

 Eind augustus komt een speciaal Roosendaals biertje uit, om te vieren dat we langzaam maar 
zeker meer buitenshuis komen na de afgelopen anderhalf jaar. ‘Sommige mensen hebben 
elkaar al een jaar niet gezien’, verklaart brouwer Ferry Jongenelen. Hoe beter dat weerzien te 
vieren dan met een echt Roosendaals biertje? 

Tijdens het Roosendaals Bockbierfestival vorig jaar presenteerde het Roosendaals 
Biercollectief, waar Jongenelen samen met andere bierbrouwers en horecazaken deel van 
uitmaakt, de Bockdown aan burgemeester Han van Midden. Het leek de burgemeester toen 
een goed idee om na alle ellende rondom corona een uniek biertje op de markt te zetten. Toen 
hij dit idee herhaalde tijdens zijn nieuwjaarsspeech, moest het er dan toch echt van komen. 
Bron: BN De Stem, 6 augustus 2021. 

Italië sluit niet-gevaccineerden steeds meer uit: coronapas verplicht voor 
bijna alle openbare plaatsen 

Niet-gevaccineerden kunnen steeds minder in Italië. In de strijd tegen de jongste coronagolf is 
vanaf vandaag een coronapas nodig voor heel wat openbare plaatsen in het land. Een overzicht: 
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Iedereen ouder dan 12 jaar die binnen wil eten in een restaurant, een museum wil bezoeken 
of naar het zwembad of een wellnesscenter wil gaan, moet gevaccineerd, getest of genezen zijn 
en dat bewijzen met een coronapas. De regel geldt ook voor culturele of sportieve activiteiten 
in de openlucht en voor sportcentra. 

Uitbaters zijn verplicht om het groene paspoort te checken. Als dat niet gebeurt kunnen er 
boetes volgen. Voor de Italiaanse coronapas volstaat één vaccindosis 

Belgische toeristen kunnen hun Europees coronacertificaat laten zien: zij moeten niet nog 
eens een Italiaanse coronapas downloaden. 

Vanaf volgend schooljaar moeten ook leerkrachten, docenten en studenten aan de universiteit 
in Italië een coronapas kunnen voorleggen en wordt de ‘groene pas’ ook verplicht voor trein- 
en busreizen over een lange afstand, ferry’s en binnenlandse vluchten. 

‘De cijfers zijn bemoedigend, met al 70 vaccindosissen per 100 inwoners die werden 
toegediend’, aldus minister van Gezondheid Speranza. Het gebruik van de coronapas ‘zal 
sluitingen vermijden en de vrijheid beschermen’. Ongeveer 60 procent van de Italiaanse 
bevolking is al volledig gevaccineerd. 

Italië was ook het eerste Europese land dat de vaccinatie verplichtte voor zorgpersoneel. Dat 
heeft al geleid tot protesten. Een groep van 300 Italiaanse zorgverleners is naar de rechtbank 
gestapt om de verplichting te laten annuleren. 

Toch loopt het aantal coronabesmettingen weer op. De autoriteiten maakten woensdag 
melding van 6.596 nieuwe coronabesmettingen, 15 procent meer dan een week eerder. Vooral 
op populaire vakantiebestemmingen als Sardinië en Sicilië grijpt het virus snel om zich heen. 
Bron: De Morgen, 6 augustus 2021.  

In Nederlandse ziekenhuizen liggen 679 coronapatiënten 

In de Nederlandse ziekenhuizen liggen vrijdag 679 coronapatiënten. Dat is een stijging met 
zes patiënten ten opzichte van een etmaal eerder, blijkt uit de laatste cijfers van het Landelijk 
Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). 

Woensdag daalde het aantal opgenomen coronapatiënten in de ziekenhuizen voor het eerst in 
drie weken, maar sindsdien neemt het aantal weer toe. Op de ic's liggen nu 206 mensen met 
ernstige Covid-19, de ziekte die wordt veroorzaakt door het coronavirus. Dat is een stijging 
met zeven ten opzichte van donderdag. Op de verpleegafdelingen nam het aantal 
coronapatiënten met één af, tot 473. Bron: AD, 6 augustus 2021. 

Versoepeling in Singapore van geldende maatregelen 

Nu het aantal gevaccineerden in Singapore oploopt, zal er een versoepeling van de geldende 
coronamaatregelen zijn. Zo mogen mensen die twee coronaprikken hebben gehaald dineren 
in restaurants, maakt de zorgminister vrijdag bekend. 

Ook mogen mensen voortaan in groepen van vijf afspreken, dat was eerst een groep van twee 
mensen. Mensen die van buiten Singapore komen om te werken mogen ook de stad in als zij 
volledig zijn gevaccineerd. Momenteel is ongeveer 70 procent van alle mensen in Singapore 
twee keer geprikt. Bron: AD, 6 augustus 2021.  
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Nederland meldt 2951 nieuwe coronabesmettingen in een dag 

Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn 2951 nieuwe 
coronabesmettingen geregistreerd. Dat is lager dan de vorige vrijdagen. Daardoor daalt het 
gemiddelde aantal positieve tests verder. 

Precies een week geleden registreerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
(RIVM) ruim 3400 nieuwe positieve tests. De vrijdag ervoor waren het er bijna 6400 en nog 
een vrijdag eerder meer dan 11.000. 

In de afgelopen zeven dagen zijn 18.722 mensen positief getest op het coronavirus. Dat komt 
neer op gemiddeld 2675 gevallen per dag. Dat is het laagste niveau in bijna een maand tijd. 
Het gemiddelde daalt voor de achttiende dag op rij. Bron: AD, 6 augustus 2021.  

Nog meer bijwerkingen Janssen vaccin: 1300 meldingen duizeligheid en 
oorsuizen 

Het coronavaccin van Janssen zou tot nog twee bijwerkingen kunnen leiden, heeft de 
Europese controleur voor vaccins vastgesteld. Het gaat om duizeligheid en oorsuizen. Het 
Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) in Amsterdam heeft daarom bepaald dat die klachten 
op de bijsluiter moeten komen te staan. De voordelen van het vaccin blijven groter dan de 
nadelen, benadrukt de organisatie. 

Er zijn bijna 1200 meldingen dat mensen duizelig werden na vaccinatie en iets meer dan 
honderd meldingen dat gevaccineerden last kregen van een piep of een suis in hun oren. 

Het Janssen-vaccin zou ook kunnen leiden tot zogeheten immune trombocytopenie. Daarbij 
raakt het afweersysteem in de war en valt het bloedplaatjes aan die nodig zijn om bloed te 
laten stollen. Dat staat momenteel op de bijsluiter van Janssen als een belangrijk potentieel 
risico en dat moet voortaan een 'belangrijk geïdentificeerd risico' genoemd worden. Bron: AD, 
6 augustus 2021. 

UFC-baas Dana White tegen verplichte coronavaccinatie vechters 

Dana White, president van de Amerikaanse vechtsportorganisatie UFC, zegt dat zijn vechters 
niet gedwongen zullen worden om zich tegen het coronavirus te laten vaccineren. Testen voor 
wedstrijden is genoeg volgens White, die tijdens de coronapandemie evenementen bleef 
organiseren. 

De heropleving van coronagevallen heeft geleid tot nieuwe coronamaatregelen in de staat New 
York. Zo is een vaccinatiebewijs vereist bij restaurantbezoek, sportscholen en grote 
evenementen die binnen plaats zullen vinden. De UFC is van plan om op 6 november terug te 
keren naar Madison Square Garden voor UFC 268. Een van de ingeroosterde vechters, 
Michael Chandler, zegde af omdat hij geen coronavaccin toegediend wil krijgen. 

Chandler betwijfelt of hij in staat zal zijn om Justin Gaethje onder ogen te komen tijdens UFC 
268 als het plaatsvindt in New York, nu hij zich niet wil laten vaccineren. White is zich bewust 
van de openbare veiligheidscrisis en het effect dat het zou kunnen hebben op de UFC. Echter 
blijft hij bij zijn standpunt dat vaccinatie een persoonlijke keuze zal moeten zijn voor zijn 
vechters. 

‘Ik zou nooit een ander mens vertellen wat hij met zijn lichaam moet doen’, zegt White tegen 
TSN. ‘Als je je wilt laten vaccineren, is dat aan jou. Dat is jouw keuze. Je zult me nooit horen 
zeggen dat ik mensen ga dwingen zich te laten vaccineren. Gaat nooit gebeuren.’ Bron: AD, 6 
augustus 2021.  
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Reacties op geen festivals, wel voetbal: ‘De sport komt overal mee weg’ 

Waarom mogen festivals maar 750 bezoekers als stadions vol zitten?’, schrijft Marianne van 
den Berg naar aanleiding van het nieuws. Hieronder alle brieven van lezers die in de krant 
van vrijdag 6 augustus verschenen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl. 

Vaccinatieplicht | Gelukkig is de balans in het imago van dansleraar terug 
‘Antivaxers bestoken eigenaar dansschool om vaccinatiebeleid’ (AD 5-8). Toch gek dat als je 
in de kop leest ‘eigenaar van dansschool’, je aan Willem Engel van Viruswaarheid denkt. De 
man die ook zei dat de overstroming in Limburg een hoax was omdat Limburg het hoogste 
punt van Nederland is. Gelukkig zijn er ook standvastige dansschooleigenaren die het beste 
met hun leerlingen voor hebben. De balans in het imago van dansleraren is weer terug. 
C. Lamens, Swifterbant. 

Verbod festivals | Voetbal krijgt wel heel vaak het voordeel van de twijfel 
‘We moeten 1 september open’ (AD 5-8). Heb met verbazing naar een voetbalwedstrijd zitten 
kijken waar er in het stadion echt meer supporters zaten dan 750. Alle festivals worden 
afgeblazen en mocht er wel een festival doorgaan, dan alleen met een maximum van 750 
bezoekers. Hoezo wordt er met twee maten gemeten? Voetbal is zoals altijd boven alles 
verheven. Dit is niet meer uit te leggen aan de cultuurbranche. 
Marianne van den Berg, Schiedam. Bron: AD, 6 augustus 2021.  

 

Into The Great Wide Open op Vlieland. © Harmen de Jong  
 

Festival Into The Great Wide Open begin september nu al geannuleerd: 
‘Het is onverantwoord’ 
 
Into The Great Wide Open gaat niet door. De organisatie van het popculturele festival op 
Vlieland wacht het kabinetsbesluit niet af en annuleert het evenement dat van 2 tot en met 5 
september stond gepland. ‘Het is onverantwoord.’  
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De organisatoren hadden ingezet op een aangepast festival, in een vorm die dankzij de 
versoepelingen en teruglopende besmettingscijfers mogelijk leek. Maar nu de pandemie 
aanhoudt, is het ‘onverantwoord’ om het door te zetten. ‘We willen niet het risico lopen dat er 
vanwege Into The Great Wide Open besmettingen ontstaan op Vlieland, waar geen 
quarantaine-faciliteiten zijn en het logistiek ingewikkeld is om positief geteste mensen veilig 
naar de wal te vervoeren’, aldus een woordvoerder van het team dat Into The Great Wide Open 
sinds 2009 mogelijk maakt.  
 
De burgemeester van Vlieland, Michiel Schrier, staat achter de beslissing, laat hij weten in de 
verklaring van het festival. ‘Het is ontzettend jammer, maar ook heel verstandig dat de 
organisatie dit besluit heeft genomen. Hopelijk kan het festival volgend jaar wel weer 
volwaardig doorgaan. Dat is goed voor Into The Great Wide Open en haar bezoekers, maar ook 
voor Vlieland.’ 
 
Door nu al te annuleren, wachten de organisatoren de persconferentie van het kabinet van 
13 augustus niet af. Dan moet er duidelijkheid komen over óf en in welke vorm festivals door 
zouden kunnen gaan. ‘Stel we krijgen groen licht, dan weten we te laat onder welke 
voorwaarden we een festival kunnen organiseren. Het is met de beste wil van de wereld niet 
mogelijk op zo’n korte termijn op een Waddeneiland een festival neer te zetten’, zegt een 
woordvoerder. Lastige aan de vroege cancellering is wel dat het festival een bijdrage uit het 
Garantiefonds waarschijnlijk misloopt. ‘Wij kunnen dit doen omdat we een gezonde stichting 
hebben, maar we hopen op de coulance van het Fonds Podiumkunsten, onze donateurs van 
het Vuurtorengenootschap, de Provincie Fryslân en de Gemeente Vlieland. Daarnaast 
ontvingen we al financiële steun van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.’ 
Bron: AD, 6 augustus 2021. 
 

 

Protesten tegen de gezondheidspas die Frankrijk in wil voeren. © AP  
 

Deze Fransen protesteren tegen vaccinatiebeleid: ‘Nu is het genoeg 
geweest’ 
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In Frankrijk groeit het protest tegen het vaccinatiebeleid van president Macron. Er zijn 
demonstraties, er wordt gestaakt en actiegevoerd. Maar is het tegen het vaccinatiebeleid of is 
het tegen Macron? 
 
Personeel van ziekenhuizen en brandweermensen zijn gaan staken. Een collectief van 
advocaten is ‘uit naam van ruim 50.000 burgers’ naar de Franse justitie gestapt. Tientallen 
cafés, bistro’s en restaurants in Bretagne hebben de handen ineengeslagen tégen de 
vaccinatieplannen van de regering. Een landelijk horecacollectief beschuldigt president 
Macron ervan ‘een apartheidsbeleid’ te voeren. Bron: AD, 6 augustus 2021.   
 

 
 
Marc-Marie Huijbregts © Brunopress 
 

Marc-Marie Huijbregts aangevallen in hartje Amsterdam 
 
Cabaretier en televisiepersoonlijkheid Marc-Marie Huijbregts is vanochtend op de 
Herengracht in hartje Amsterdam aangevallen. Dat laat hij weten op sociale media. Hij is 
ongedeerd, maar wel geschrokken en nog ‘een beetje in de war’.  
 
De 56-jarige Huijbregts reed vanochtend op de fiets op de Herengracht en haalde een auto in 
die heel langzaam reed, vertelt hij in een video op de Instagrampagina van zijn podcast Marc-
Marie en Aaf vinden iets. ‘Ze kwamen ineens mijn kant op, dus ik rinkelde met mijn bel, zo 
van ‘ik rijd hier’. Ik stopte, stapt die vrouw uit, een oude kogelstootster ofzo, en die slaat mij 
keihard midden in mijn gezicht’, vertelt hij terwijl hij over zijn wang wrijft.   
 
Het was volgens hem een oudere vrouw, die hij ‘moeilijk een klap terug kon geven’. Haar man 
stapte ook uit en zei ‘ik duw je in het water’. ‘Ik vroeg: zijn jullie dronken, jullie zijn niet 
normaal. Zeiden ze: ‘homo dit en homo dat’ natuurlijk. Ik ben super geschrokken. Ik heb de 
politie gebeld en kan ergens komende week aangifte doen, want dit kan zomaar niet’, zegt 
Huijbregts. Het is een Audi, vertelt hij erbij, en noemt vervolgens ook het kenteken.  
 
Even later bedankte hij zijn volgers voor alle steunbetuigingen die hij heeft gekregen. Het gaat 
inmiddels wel weer goed met hem, vervolgt de cabaretier. Wel wil hij graag ophelderen dat het 
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niet een ‘homofobe aanval’ was. ‘Er werd natuurlijk uiteindelijk ‘vieze homo’ geroepen maar 
het echtpaar viel me niet aan omdat ik homo was maar vanwege mijn fietsbel’, aldus 
Huijbregts.  
 
Op Twitter is hij nog op zoek naar ‘het lieve meisje dat er bij was toen ik vanochtend op de 
Herengracht werd aangevallen’.  ‘Graag als getuige, want zij heeft het allemaal gezien’, 
verduidelijkt hij in het filmpje. Hij heeft er spijt van dat hij niet meteen het bewuste stel heeft 
gefilmd. ‘Ze zijn gewoon knettergek.’  
 
Huijbregts en zijn podcastmaatje Aaf Brandt Corstius hebben nog een kopje koffie gedronken 
‘om even bij te komen’. Bron: AD, 6 augustus 2021.    
 

Reproductiegetal gestegen naar 0.72 
 
Het reproductiegetal van het coronavirus is een fractie gestegen. Het cijfer stond dinsdag op 
0,69 en is nu 0,72 geworden. Wanneer het getal onder de 1 zit, is de uitbraak onder controle. 
 
Een reproductiegetal van 0,72 betekent dat een groep van honderd coronapatiënten gemiddeld 
72 anderen besmet. Zij dragen het virus over aan zo'n 52 mensen, die op hun beurt 37 mensen 
aansteken. Bij elke stap wordt de groep nieuwe gevallen kleiner. 
 
Een paar weken geleden stond het getal op 3 en dat was juist het hoogste niveau ooit. 
 
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) berekent het reproductiegetal elke 
dinsdag en vrijdag. Het cijfer gaat altijd over de situatie twee weken eerder, omdat recentere 
cijfers nog niet betrouwbaar genoeg zijn. Het getal van 0,72 heeft betrekking op 22 juli. Bron: 
AD, 6 augustus 2021. 
 
United Airlines gaat medewerkers verplichten zich te laten vaccineren 
 
United Airlines gaat als eerste grote Amerikaanse vliegtuigmaatschappij medewerkers 
verplichten zich te laten inenten. De plicht geldt voor alle werknemers woonachtig in de 
Verenigde Staten. Andere grote Amerikaanse bedrijven als Facebook, Disney, Walmart en 
Google kwamen al eerder met een vaccinatieverplichting voor personeel in de VS.  
 
Bestuurders van United erkennen in een mededeling aan de medewerkers dat sommige 
werknemers het waarschijnlijk niet met de beslissing eens zullen zijn. ‘Maar het is onze 
verantwoordelijkheid om veiligheid op het werk te garanderen. En iedereen is veiliger wanneer 
iedereen is gevaccineerd.’ Bron: AD, 6 augustus 2021. 
 

Landelijk minder, maar regionaal veel meer nieuwe coronabesmettingen 
 
Waar in het grootste deel van Nederland vrijdag het aantal aantal positieve tests is gedaald, 
is het aantal besmettingen door het coronavirus in de veiligheidsregio’s Noord- en Oost-
Gelderland, IJsselland en Flevoland juist fors gestegen. Vanuit de gemeente Hattem worden 
relatief gezien de meeste positieve tests gemeld. 
 
Het aantal positieve tests in het gebied schommelt de laatste dagen flink. Donderdag werden 
er in Noord- en Oost-Gelderland, IJsselland en Flevoland gezamenlijk nog 236 besmettingen 
gemeld. Een dag later is dat aantal in hetzelfde gebied opgelopen tot 339. 
 
De grootste stijging is te zien in Noord- en Oost-Gelderland. Het aantal positieve tests ging 
daar in een dag tijd van 89 naar 145. ‘Er kunnen daar zoveel oorzaken voor zijn. Het zijn echt 
dagkoersen. Als uitgangspunt kijken wij altijd naar de weekcijfers, daar reageren we ook op’, 
meldt woordvoerder Jessica van den Bergh van de GGD Noord- en Oost-Gelderland. 
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Toch telt een gemeente in deze veiligheidsregio vandaag de meeste besmettingen. In Hattem 
zijn zeven personen positief getest, dat zijn ruim 57 mensen per honderdduizend inwoners. 
 
Ook in Flevoland en IJsselland is een stijging te zien. Het aantal positieve tests in IJsselland 
ging van 76 naar 80. In Flevoland is de plus nog wat groter: van 71 naar 114. 
 
Zutphen gaf gisteren de dubieuze koppositie in de regio over aan Zwartewaterland. Beide 
gemeenten hebben nu aanmerkelijk minder besmettingen dan Hattem. Overigens is er 
vandaag geen enkele gemeente in de regio met nul positieve coronatests. 
 
Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn landelijk 2951 nieuwe coronagevallen 
geregistreerd. Dat is lager dan de vorige vrijdagen. Daardoor daalt het gemiddelde aantal 
positieve tests verder. Dat gemiddelde daalt voor de achttiende dag op rij. Donderdag werden 
nog zo’n 3400 nieuwe positieve gevallen gemeld bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid 
en Milieu (RIVM). Die cijfers waren hoger door een eerdere technische storing. 
 
Het aantal sterfgevallen steeg met acht. Daar zit geen melding bij van een inwoner uit de regio. 
 
In de Nederlandse ziekenhuizen liggen vrijdag 679 coronapatiënten. Dat is een stijging van 
zes patiënten ten opzichte van een etmaal eerder, blijkt uit de laatste cijfers van het Landelijk 
Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). 
 
Woensdag daalde het aantal opgenomen coronapatiënten in de ziekenhuizen voor het eerst in 
drie weken, maar sindsdien neemt het aantal weer toe. Op de ic’s liggen nu 206 mensen met 
ernstige Covid-19. Dat is een stijging met zeven ten opzichte van donderdag. Op de 
verpleegafdelingen nam het aantal coronapatiënten met een af, tot 473. Bron: De Stentor, 6 
augustus 2021.  
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Nederland is geen hoogrisicogebied meer voor Duitsland 
 
Nederland is met ingang van zondag geen hoogrisicogebied meer voor Duitsland. Dat meldt 
het Duitse RIVM. Wat de gevolgen zijn van dit 'afschalen' is nog onduidelijk. Reizigers uit 
hoogrisicogebieden moeten zich nu nog verplicht online aanmelden 
(www.einreiseanmeldung.de), een bewijs daarvan bij zich hebben én moeten tien dagen in 
quarantaine (kan na vijf dagen worden opgeheven met een negatieve test) als ze niet volledig 
zijn ingeënt of genezen van Covid-19.  
 
De registratieplicht geldt niet voor grensverkeer (mensen die minder dan 24 uur in Duitsland 
blijven) en voor mensen die minder dan 72 uur in een hoogrisicogebied waren voor bezoek 
aan naaste familie (ouders, kinderen), echtgenoot, echtgenote of levenspartner die niet tot 
hetzelfde huishouden behoort of voor de uitoefening van een gedeelde voogdij. 
 
De sinds 1 augustus geldende testplicht blijft van kracht. Dit betekent dat alle reizigers van 
12 jaar en ouder die Duitsland binnenkomen - ook Duitse vakantiegangers die terugkeren - 
een negatief testresultaat moeten kunnen laten zien of een bewijs van vaccinatie of genezing 
van Covid-19.   Bron: AD, 6 augustus 2021.  
 
 

Fransen in de rij voor coronavaccinatie in Disney-hotel 
 
Er stonden dit weekend weer eens wachtrijen in Disneyland Paris. Niet voor attracties of meet-
and-greets met prinsessen, maar voor coronavaccins. Disney-hotel Newport Bay Club wordt 
de komende periode gebruikt als vaccinatiecentrum. Op social media verschenen foto's van 
de bijzondere priklocatie.   
 

 
 
 
Op dit moment zijn er vaccins beschikbaar voor mensen ouder dan 55 jaar en personen die 
behoren tot een risicogroep. Zij kunnen op zaterdagen en zondagen tussen 09.30 en 17.30 
uur terecht in het hotel, na het maken van een afspraak op internet. 
 
Er wordt in het Disney-hotel gebruikgemaakt van het Pfizer-vaccin. Naar verwachting zijn er 
voorlopig zo'n duizend vaccins per dag beschikbaar. Het doel is om geleidelijk te groeien naar 
vierduizend vaccins per dag. 
 
De prikken worden gezet door medewerkers van het lokale brandweerkorps. Wanneer 
Disneyland Paris weer opengaat voor publiek, is op dit moment nog niet duidelijk. De Disney-
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parken zijn al bijna een half jaar dicht vanwege de coronapandemie.  Bron: Looopings, weblog 
Disneyland Paris, 25 april 2021.  
 

Franse attractieparken krijgen toestemming om open te gaan maar 
zonder attracties 
 
De pretparken in Frankrijk zijn stomverbaasd, teleurgesteld en boos door een beslissing van 
de Franse overheid. Die heeft bekendgemaakt dat attractieparken vanaf woensdag 19 mei 
weer open mogen. Er zit wel een addertje onder het gras: de attracties moeten gesloten blijven. 
 
Dat is een meevaller voor dierentuinen, terwijl pretparken slechts open kunnen als 
wandelpark. ’Maar zonder attracties is er geen attractiepark’, reageert algemeen directeur 
Dominique Marcel van Compagnie des Alpes, de eigenaar van onder meer Parc Astérix en 
Futuroscope. ’Wij gaan dan ook niet open op 19 mei.’  
 

Andere Franse parken komen met een vergelijkbare boodschap. Zij kijken uit naar 9 juni. Op 
die datum mogen ook de attracties weer operationeel zijn. Wel geldt er mogelijk een limiet van 
vijfduizend bezoekers per dag, ongeacht de grootte van een park. 
 
Bovendien moeten pretparken met meer dan duizend bezoekers per dag waarschijnlijk gaan 
werken met de Franse gezondheidspas 'pass sanitaire'. Bezoekers zijn dan verplicht om bij 
binnenkomst aan te tonen dat ze negatief getest zijn op het coronavirus of volledig 
gevaccineerd zijn. 
 
Op 30 juni zou de capaciteit van de parken weer volledig benut kunnen worden, al verwacht 
men dat de gezondheidspas dan nog steeds een vereiste is. De parken hopen de politiek nog 
op andere gedachten te kunnen brengen. Branchevereniging SNELAC noemt de 
regels ’onsamenhangend en onrechtvaardig’. Bron: Looopings, weblog Disneyland Paris, 8 mei 
2021. 
 

Franse attractieparken moeten gaan werken met toegangstests 
 
Alle attractieparken in Frankrijk moeten vanaf woensdag 21 juli verplicht werken met 
toegangstests. Dat is het gevolg van strengere coronamaatregelen, aangekondigd door 
president Emmanuel Macron. Wie bijvoorbeeld naar Disneyland Paris of Parc Astérix wil, zal 
straks een negatieve coronatest of een vaccinatiebewijs moeten tonen. 
 
De regel geldt in eerste instantie voor iedereen vanaf 18 jaar. Een testuitslag van een PCR- of 
antigeentest mag maximaal 48 uur oud zijn. Bezoekers kunnen ook een vaccinatiebewijs 
tonen, als ze volledig gevaccineerd zijn. Dat is het geval vanaf vier weken na een Janssen-prik 
en twee weken na de laatste injectie van Pfizer, Moderna of AstraZeneca. 
 
Frankrijk spreekt over een gezondheidspas: de Pass Sanitaire. Nederlanders kunnen de 
CoronaCheck-app gebruiken voor het tonen van hun Europese digitale coronacertificaat. Het 
dragen van mondkapjes blijft ook verplicht. 
 
De nieuwe regel geldt voor alle recreatieve en culturele locaties in Frankrijk waar meer dan 
vijftig personen samenkomen. ’Wij blijven open en onze flexibele boekings- en 
annuleringsvoorwaarden blijven van toepassing’, laat Disneyland Paris weten. Het resort 
beschikt over een eigen testcentrum in uitgaansgebied Disney Village. 
 
Afgelopen voorjaar speelde de Franse regering al met het idee om de Pass Sanitaire in te 
voeren bij pretparken. Na massaal protest van de branche werd dat plan op het laatste 
moment geschrapt. Nu moeten de parken er alsnog aan geloven. Bron: Looopings, weblog 
Disneyland Paris, 13 juli 2021. 
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Lange rijen bij ingang Disneyland Paris bij invoering gezondheidspas 
 
Bij de ingang van Disneyland Paris zijn vanochtend lange rijen ontstaan. Vanaf vandaag 
moeten bezoekers van het Disney-resort verplicht een gezondheidspas tonen om naar binnen 
te kunnen: een negatieve coronatest van maximaal 48 uur oud, een genezingsbewijs of een 
bewijs van een volledige vaccinatie. 
 
Die pas wordt niet bij de ingang van de Disney-parken gecontroleerd, maar net vóór de 
bagagecheck. Ondanks de drukte liepen de rijen vanochtend vlot door. Bezoekers stonden op 
het hoogtepunt ongeveer een kwartier in de rij. 
 
De invoering van de gezondheidspas zorgt er vooralsnog niet voor dat de bestaande 
coronaregels versoepeld worden. Bezoekers van Disneyland Paris moeten alsnog afstand 
houden - één meter in Frankrijk - en overal een mondkapje dragen. 
 
Wie nog niet volledig gevaccineerd is en meerdere dagen in Disneyland verblijft, zal zich ter 
plekke moeten laten testen. Daarvoor is een testcentrum ingericht in uitgaansgebied Disney 
Village. Er zijn kosten aan verbonden, die kunnen oplopen tot 63,89 euro per persoon. 
Buitenlandse toeristen betalen meer dan Fransen.  Bron: Looopings, weblog Disneyland Paris, 
21 juli 2021.  
 

Geen controle: bezoekers Disneyland Paris kunnen andermans test- of 
vaccinatiebewijs gebruiken 
 
De controle op test- en vaccinatiebewijzen bij Disneyland Paris is zo lek als een mandje. 
Bezoekers van de Disney-parken moeten sinds kort verplicht een negatief testresultaat of een 
vaccinatiebewijs tonen. Maar omdat medewerkers niet om identiteitsbewijzen vragen, is het 
een fluitje van een cent om binnen te komen met de QR-code van iemand anders. 
 
Disneyland Paris werkt sinds 21 juli met de zogeheten pass sanitaire; de gezondheidspas. Bij 
de entree van het resort wordt gevraagd om een negatieve coronatest van maximaal 48 uur 
oud, een genezingsbewijs of een bewijs van een volledige vaccinatie. Nederlanders kunnen de 
QR-code in hun CoronaCheck-app gebruiken. 
 
De regel geldt voorlopig voor iedereen vanaf 18 jaar. Disney kiest er bewust voor om niet naar 
identiteitsbewijzen te vragen. Wie een geldig testresultaat of vaccinatiebewijs van een ander 
persoon laat zien, bijvoorbeeld een screenshot dat een vriend of familielid gemaakt heeft, kan 
daarmee zonder problemen naar binnen wandelen. 
 
Op informatieborden wordt vermeld dat identiteitsbewijzen wel degelijk noodzakelijk zijn, 
maar in de praktijk is dat niet het geval. Looopings heeft de Nederlandse en Franse 
communicatieafdeling van Disneyland Paris meermaals om een uitleg gevraagd, maar 
woordvoerders hebben de afgelopen dagen niet op de kwestie gereageerd. 
 
Ondanks de invoering van de gezondheidspas moeten Disney-bezoekers nog wel mondkapjes 
dragen, zowel binnen als buiten. Ook is het de bedoeling om afstand te houden in wachtrijen. 
Wel is Disneyland onlangs gestopt met het houden van afstand in de attracties zelf.  Bron: 
Looopings, weblog Disneyland Paris, 6 augustus 2021. 
 
Geen afstand meer in attracties Disneyland Paris 
 
Disneyland Paris is gestopt met het houden van afstand in de attracties. Sinds de start van 
de coronacrisis werden in karretjes en bootjes rijen open gelaten. Op die manier kon men 
ervoor zorgen dat er genoeg afstand was tussen gezelschappen. 
 
Sinds halverwege deze maand worden in de achtbanen, boottochten en darkrides weer alle 
rijen gebruikt. Wel zorgen medewerkers ervoor dat er geen leden van verschillende groepen of 
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families bij elkaar op één rij zitten. Wachtrijen voor single riders zijn om die reden nog niet in 
gebruik.  
 
De verandering staat los van het invoeren van de gezondheidspas, vertellen ingewijden aan 
Looopings. Sinds deze week moeten alle bezoekers van Disneyland Paris bij binnenkomst 
aantonen dat ze negatief getest, genezen of volledig gevaccineerd zijn. 
 
Het dragen van mondkapjes blijft overal verplicht. Ook in wachtrijen geldt de afstandsregel 
nog wel. In sommige Disney-attracties was afstand houden al niet nodig dankzij de toevoeging 
van spatschermen van plexiglas. Voorbeelden van attracties zonder schermen zijn mijntrein 
Big Thunder Mountain en darkride Pirates of the Caribbean. Bron: Looopings, weblog 
Disneyland Paris, 24 juli 2021.    
 

Disneyland Paris gooit attractie onverwachts dicht 
 
Een belangrijke attractie van Disneyland Paris is komend najaar onverwachts gesloten. 
Bezoekers kunnen vanaf maandag 5 november geen ritje meer maken met de authentieke 
stoomtrein in het Disneyland Park. 
 
Disneyland Railroad en alle vier de treinstations (Main Street Station, Fantasyland Station, 
Discoveryland Station en Frontierland Depot) zijn waarschijnlijk vijf maanden lang buiten 
gebruik, tot maart 2019. Dat blijkt uit de officiële onderhoudskalender van het park. 
 
Normaal gesproken worden dergelijke sluitingen ver op voorhand aangekondigd, maar dat 
gebeurde dit keer niet. Ook de reden is niet bekendgemaakt. 
 
Overigens is Frontierland Depot - het station bij cowboystadje Frontierland - al geruime tijd 
niet bereikbaar vanwege werkzaamheden. Er wordt in de buurt een nieuw theater gebouwd. 
Ook spookhuis Phantom Manor en achtbaan Indiana Jones and the Temple of Peril zijn 
momenteel dicht. Bron: Looopings, weblog Disneyland Paris, 5 oktober 2018.   
 

 
 
Stoomtrein in Disneyland Paris al ruim een jaar buiten gebruik, maar 
waarom? 
 
Bezoekers van Disneyland Paris kunnen al meer dan een jaar geen ritje maken met de 
stoomtrein Disneyland Railroad. De iconische attractie is sinds maandag 5 november 
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2018 gesloten voor publiek. Inmiddels is het halverwege november 2019. Waarom staat de 
trein nog steeds stil? 
 
Een Disney-woordvoerder vertelde afgelopen voorjaar dat de stoomtrein niet kan rijden 
vanwege de bouw van het nieuwe Frontierland Theater, waar afgelopen zomer een Lion King-
show te zien was. Die voorstelling werd in september voorlopig voor het laatst opgevoerd. 
Sindsdien staat het theater leeg. Toch is Disneyland Railroad nog altijd niet toegankelijk. 
 
In een reactie laat een voorlichter weten dat er nog steeds gewerkt wordt in Cottonwood Creek 
Ranch, het gebied waar het Frontierland-treinstation en het theater liggen. Zo is men bezig 
met het opnieuw aanleggen van de treinrails en het creëren van veiligheidsbarrières voor de 
treinovergang. Een deel van de treinbaan werd vorig jaar verwijderd omwille van bouwverkeer. 
 
Hoewel het nieuwe theatercomplex op het oog af lijkt, moet er volgens de woordvoerder nog 
een hoop gebeuren aan zowel het interieur als het exterieur. Het zou gaan om ’kleine 
dingen’ die niet altijd zichtbaar zijn voor bezoekers. 
 
Wanneer Disneyland Railroad weer operationeel zal zijn, is niet duidelijk. Disneyland weigert 
een heropeningsdatum te noemen. Eigenlijk had de trein in maart dit jaar alweer moeten 
rijden. 
 
Op dit moment is rondrit Autopia in themagebied Discoveryland eveneens gesloten voor 
onderhoud. Ook die renovatie duurt veel langer dan de bedoeling was. De attractie had in het 
voorjaar heropend moeten worden. Disneyland Paris is intussen berucht om werkzaamheden 
die uitlopen. Zo ging spookhuis Phantom Manor eerder dit jaar meer dan een half jaar later 
open dan de bedoeling was. Bron: Looopings, weblog Disneyland Paris, 14 november 2020.  
 
Na twintig maanden is de stoomtrein van Disneyland Paris weer geopend 
 
De heropening van Disneyland Paris brengt een klein wonder met zich mee. Na meer dan 
twintig maanden kunnen bezoekers weer een ritje maken in de stoomtrein rond het 
Disneyland Park. Disneyland Railroad was sinds begin november 2018 buiten gebruik 
vanwege werkzaamheden. 
 
Eigenlijk had de attractie in het voorjaar van 2019 weer in gebruik genomen moeten worden, 
maar dat pakte anders uit. De heropening werd talloze keren uitgesteld. Uiteindelijk weigerde 
Disney zelfs een datum te noemen. Nu rijdt de authentieke stoomtrein weer.  
 
Volgens de officiële lezing was de iconische attractie dicht in verband met de bouw van het 
nieuwe Frontierland Theater. Maar ook nadat het theater af was, bleef de trein stilstaan. Daar 
is nu verandering in gekomen. Morgen gaat Disneyland Paris weer open voor het grote publiek, 
mét stoomtrein. Ook tijdens testdagen voor abonnementhouders en medewerkers was de 
attractie operationeel. 
 
Disneyland Railroad heeft vier stations in vier verschillende themagebieden: Main Street 
Station, Fantasyland Station, Discoveryland Station en Frontierland Depot. Passagiers 
passeren enkele bijzondere plekken, zoals een diorama met een Grand Canyon-landschap, de 
geisers bij Big Thunder Mountain en scènes van Pirates of the Caribbean. Bron: Looopings, 
weblog Disneyland Paris, 14 juli 2021.   
 

Disneyland Paris is weer open: attracties vol plexiglas en het kasteel in 
de steigers 
 
In Disneyland Paris is tijdens de coronasluiting een hoop gebeurd. Veel attracties werden 
aangepast om te kunnen voldoen aan de coronamaatregelen. Ook vonden er veel 
opknapbeurten plaats. Het sprookjeskasteel van Doornroosje staat in de steigers en één 
attractie werd zelfs helemaal weggehaald. Een uitgebreide fotoreportage van Looopings brengt 
de opvallendste wijzigingen in beeld. 
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De Disney-parken zijn sinds woensdag 17 juni weer open na een coronasluiting van maar 
liefst 230 dagen. Nooit eerder was het Disney-resort zo lang dicht. 
 

Bij de heropening hoort een speciale soundtrack, die 's ochtends wordt afgespeeld bij de 
ingang van de twee Disney-parken. Het gaat om een nieuwe versie van het nummer Brand 
New Day, dat jaren geleden gecomponeerd werd voor de 35e verjaardag van het Tokyo Disney 
Resort. 
 
In zowel het Disneyland Park als het Walt Disney Studios Park worden bezoekers rond 
openingstijd welkom geheten door Mickey Mouse en zijn vrienden, die vanaf een balkon naar 
passerende bezoekers zwaaien. Bij de officiële opening op 17 juni bleken ook algemeen 
directeur Natacha Rafalski en Disney-ambassadeur Giona Prevete populaire figuren: fans 
stonden in de rij om een praatje met hen te maken. 

In het Disneyland Park zijn nieuwe toegangspoortjes geïnstalleerd. Treinstation Main Street 
Station is voorzien van kleurrijke afbeeldingen van Disney-karakters. Op Town Square, het 
plein achter het station, werd een prieeltje volledig vervangen. Verder plaatste men op Central 
Plaza een nieuw digitaal informatiebord met onder andere de actuele wachttijden. 
 
Hoewel Sleeping Beauty Castle in de steigers staat voor een enorme verbouwing, is het 
iconische kasteel wel toegankelijk. In themagebied Discoveryland ontbreekt 
raketjesmolen Orbitron. Interactieve darkride Buzz Lightyear Laser Blast onderging een grote 
renovatie. De façade van het vorig jaar geopende Frontierland Theater werd verder afgewerkt. 
 
In het Walt Disney Studios Park is het entreeplein opnieuw bestraat. Verder heropende de 
klassieke Studio Tram Tour als Cars Road Trip, met een verkorte route, nieuwe decoraties en 
een nieuw stationsgebouw. De boulevard in themagebied Production Courtyard is voorzien 
van een patroon in de vorm van een gigantische filmrol. Bij The Twilight Zone Tower of Terror 
worden de voorshows tijdelijk niet gebruikt. 

Voor een bezoek aan Disneyland is geen coronatest of vaccinatiebewijs nodig. Wel moeten 
bezoekers overal één meter afstand houden - dus geen anderhalve meter - en mondkapjes 
dragen, ook buiten. Grote vloerstickers in wachtrijen geven aan waar ze niet mogen stilstaan. 
Shows en parades gaan in principe niet door, maar op willekeurige momenten verschijnen er 
wel losse paradewagens met Disney-figuren in beide parken. Wie de Disney-personages wil 
ontmoeten, kan in de rij staan voor een selfie op afstand. 

Wachtrijen zijn op veel plekken volgezet met spatschermen. Nieuw is dat er ook in karretjes 
en bootjes van attracties schermen van plexiglas geplaatst werden, om de capaciteit te 
verhogen. Dat gebeurde bij Blanche-Neige et les Sept Nains, Les Voyages de Pinocchio, Peter 
Pan's Flight, Hyperspace Mountain, It's a Small World, Star Tours, Tower of Terror, Cars Road 
Trip en Ratatouille. 

Ook in de lift van Phantom Manor staan nu schermen. De karretjes van Ratatouille kregen 
bovendien een groot zwart scherm aan de achterzijde, om te voorkomen dat het plexiglas 
tussen de rijen gaat spiegelen. 

In de winkels liggen verschillende nieuwe souvenirs, waaronder een heuse pride-collectie met 
regenbogen. Wie een lege telefoon heeft, kan gebruikmaken van nieuwe automaten met 
externe batterijen. Op het plein tussen uitgaansgebied Disney Village en de parken 
staan schuttingen, omdat daar nog gewerkt wordt aan de bestrating. Bron: Looopings, weblog 
Disneyland Paris, 19 juni 2021.  
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Vrouw klaagt McDonald’s aan voor verleidelijke cheeseburger 

Een Russische vrouw uit Omsk begint een rechtszaak tegen McDonald’s. Volgens de zwaar 
religieuze Ksenia Ovchinnikova is het de schuld van de fastfoodketen dat zij haar vasten brak. 
De advertentie voor een cheeseburger bleek voor haar een onweerstaanbare verleiding.   

Ksenia Ovchinnikova ziet zichzelf als een vrouw van God. Haar hele leven is zij al overtuigd 
lid van de Russisch Orthodoxe Kerk en iedere lente doet zij mee met vasten. In die tijd eet zij 
om religieuze redenen geen vlees, zuivel of andere dierlijke producten. Ze mag niet roken, niet 
drinken en moet seks links laten liggen. Het klinkt moeilijk, maar Ovchinnikova hield zich 
naar eigen zeggen negentien jaar lang iedere lente aan deze regels. Totdat een advertentie voor 
McDonald’s haar in april 2019 te veel werd.  

Die advertentie was van de lokale McDonald’s en toonde een sappige cheeseburger en 
krokante kipnuggets. ‘Toen ik die advertentie zag, kon ik mijzelf niet tegenhouden’, zegt de 
vrouw uit Omsk tegen Russische staatsmedia. Voordat Ovchinnikova het goed en wel in de 
gaten had, wachtte zij al aan de balie op haar bestelling. Maar de vlugge maaltijd ligt haar nu 
zwaar op de maag. Ovchinnikova voelt zich schuldig over haar ‘zondige’ cheeseburger.   

Nu spant zij een rechtszaak aan tegen het Amerikaanse fastfoodconcern. Zij beweert dat 
McDonald’s haar recht als consument heeft getart met manipulatieve reclames. ‘Ik verzoek de 
rechtbank te onderzoeken of McDonald’s mijn consumentenrecht heeft geschonden en, als dit 
zo is, mij te compenseren voor morele schade middels een geldbedrag van duizend roebel.’  

Als de rechter Ovchinnikova gelijk geeft, zal McDonald’s haar het bedrag, ongeveer 11,50 euro 
- omgerekend een stuk of wat cheeseburgers of kipnuggets -, moeten uitbetalen. Bron: De 
Stentor, 6 augustus 2021.  
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Nederland stuurt 75.000 doses vaccin AstraZeneca naar Namibië 

Nederland stuurt 75.000 doses van het vaccin van AstraZeneca naar Namibië. De inentingen 
zouden in Nederland toch niet meer gebruikt worden, en kunnen in het Afrikaanse land snel 
ingezet worden, zegt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De doses komen 
waarschijnlijk dit weekend aan. 

Namibië had Nederland om de vaccins gevraagd. ‘De situatie in het land is ernstig en 
overbelasting van de zorg dreigt’, aldus het ministerie. Het vaccin van AstraZeneca kan er 
relatief eenvoudig ingezet worden omdat er al mee gevaccineerd wordt. Het hoeft bovendien 
niet zo koud bewaard te worden als het vaccin van bijvoorbeeld Pfizer. 

De meest recente cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) laten zien dat Namibië 
sinds het begin van de zomer te maken kreeg met een plotselinge stijging in het aantal 
positieve gevallen en sterfgevallen als gevolg van het coronavirus. Vooral in juni en juli waren 
hoge pieken te zien. Bron: AD, 6 augustus 2021.    
 

Vergeet de zomer, omzet winkeliers komt nu vooral uit wintercollectie 
 
Na de maandenlange lockdown hoopten kledingwinkels op een superzomer. Maar door het 
koude weer hangen er nog steeds veel jurkjes, shorts en T-shirts in de rekken. Vooral de omzet 
in grote stadscentra blijft achter. Toch gloort er hoop. ‘Niet de zomer- maar de najaarscollectie 
loopt als een tierelier. Je koopt nu eerder een vest.’ 
 
Terwijl typisch ‘zomerspul’ als linnen broeken en topjes nog volop verkrijgbaar (en afgeprijsd) 
zijn, merkt Ellen Brantjes dat juist de splinternieuwe najaarscollectie in trek is bij haar 
klanten. De eigenaresse van drie dameskledingwinkels in Heemskerk, Alkmaar en Heiloo heeft 
er wel een verklaring voor. ‘Door het frisse zomerweer koop je eerder een warm vest dan een 
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luchtig jurkje. De herfst- en wintercollectie druppelt nu binnen en verkoopt als een tierelier. 
Mensen willen én iets nieuws én kleding die ze bijna het hele jaar door kunnen dragen.’ Bron: 
AD, 6 augustus 2021.  
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Achttien orthodox-joodse meisjes door beveiliging meegenomen na 
wangedrag in vliegtuig  
 
Een groep van achttien passagiers is gisteren na een vlucht van Kiev naar Amsterdam door 
de beveiliging meegenomen op Schiphol. Dat bevestigt een woordvoerster van KLM. Dat 
gebeurde volgens haar omdat de groep zich tijdens de vlucht niet aan de coronamaatregelen 
van de maatschappij hield. Maar volgens de advocaat van de passagiers, volgens hem allemaal 
orthodox-joodse meisjes uit New York, is er ‘buitenproportioneel’ gehandeld. 
 
Passagiers moeten tijdens KLM-vluchten vanwege de coronamaatregelen een mondkapje 
dragen, ook in de gangpaden, en krijgen specifieke momenten om te eten. Dat kan tijdens 
twee servicemomenten en een opruimmoment. Maar deze passagiers, waarvan KLM wegens 
privacy niet wil bevestigen of het ook daadwerkelijk om meisjes gaat, deden volgens de 
woordvoerster meermaals hun mondkapje af op momenten dat dit niet mocht en liepen ook 
zonder mondkapje door de gangpaden. De groep is hier volgens KLM op aangesproken, maar 
die had hier volgens de maatschappij geen boodschap aan. Daarop werd de groep door de 
bewaking opgewacht bij de gate. 
 
Omdat KLM geen bijzondere maaltijden serveert op vluchten binnen Europa, was er geen 
koosjer eten aan boord, stelt de advocaat van de meisjes Herman Loonstein. Dat laatste 
bevestigt ook de KLM-woordvoerster. ‘Het ging om een Europese vlucht, dan serveren wij geen 
bijzondere maaltijden.’ Daarom kregen twee leden van de groep volgens Loonstein honger en 
besloten ze zelf meegebracht eten te nuttigen. Dat mag, zegt de KLM-zegsvrouw, maar binnen 
de aangegeven momenten daarvoor, wat volgens haar ruim voldoende tijd is. ‘Ze grepen het 
vooral aan als een excuus om geen mondkapje te hoeven dragen.’ 
 
Het is niet de eerste keer dat de groep zich heeft misdragen, volgens KLM. Op 20 juli, op de 
vlucht van New York naar Amsterdam, weigerde dezelfde groep passagiers herhaaldelijk de 
instructies aan boord op te volgen, schrijft KLM in een verklaring. ‘Bij aankomst in Amsterdam 
werd deze groep door de veiligheidsdienst van KLM nogmaals gewaarschuwd en gewezen op 
de mogelijke gevolgen van wangedrag. Er werd ook zeer duidelijk gesteld dat dit de laatste 
waarschuwing was.’  
 
De groep zou vanochtend meekunnen met een vlucht van Delta Air Lines naar New York, 
maar is van deze vlucht gehaald. Volgens de advocaat gebeurde dit alleen omdat twee meisjes 
op een verkeerde plek zijn gaan zitten in het toestel. Maar volgens Delta Air Lines ‘weigerde 
de groep zich te houden aan instructies van het personeel'. 
 
Op vrijdag heeft de groep een noodvisum gekregen, waardoor ze het vliegveld kunnen verlaten. 
Waarschijnlijk vliegt de groep zondag of maandag weer terug naar Amerika, zegt de advocaat, 
maar of dat met KLM gebeurt weet hij niet. Volgens de advocaat zouden de meisjes ‘angstig 
zijn’ om nog met de maatschappij te vliegen. Bron: AD, 6 augustus 2021.  
 

Bejaarde spreekt mannen aan op dumpen afval: vuistslag in gezicht en 
hersenschade 
 
Na een terechtwijzing over het dumpen van afval uit een auto, heeft een 80-jarige in de 
binnenstad van Gouda een vuistslag in zijn gezicht gekregen. Daarop klapte hij met zijn 
gezicht op de straat. Dat gebeurde eind juli. De bejaarde man liep hersenschade op.  
 
Dat meldt de politie. Agenten zijn op zoek naar getuigen. De man werd volgens de politie 
aangevallen op vrijdag 30 juli.   
Hij zag op de kruising van De Vest en De Raam in de Goudse binnenstad hoe twee mannen 
afval uit hun autoraampje gooiden. Toen de 80-jarige het duo hierop aansprak, kreeg hij een 
vuistslag in zijn gezicht. Daardoor klapte hij met zijn hoofd tegen de straatstenen. 
 
Een ambulance bracht hem naar het ziekenhuis. Op de spoedeisende hulp werd zijn oog 
gehecht. De man onderging een hersenscan. Daarop constateerden artsen hersenschade.  
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Volgens agenten kon de bejaarde man na het incident niet goed vertellen wat hem was 
overkomen. Onderzoek op de Raam leverde daarom onvoldoende op. Ook ontbreekt nog een 
signalement van de twee. ‘Wij zijn op zoek naar mensen die de auto, de mannen of de laffe 
mishandeling hebben gezien’, meldt de politie. Bron: AD, 6 augustus 2021. 
 

 
 
 

Geweldsexplosie typisch Rotterdams probleem? ‘In heel het land 
toenemend vuurwapengebruik’  
 
Het was de week waarin Rotterdam weer ouderwets in het nieuws kwam als gure en onveilige 
stad; met volop steek- en schietpartijen. Pijnlijk is dat de ellende zich vooral afspeelde in 
Rotterdam-Zuid, waar juist veel geld en energie in wordt gestoken om de leefbaarheid op peil 
te krijgen. Hoe kan dit? 
 
Het is confronterend, het overzicht van de schietpartijen van de laatste twee weken. Tien stuks 
in totaal in Rotterdam en omstreken. Maar het geweld concentreert zich op Zuid, meer bepaald 
in Feijenoord. Tel daarbij op het dramatische overlijden van de 15-jarige Joshua, door 
messteken om het leven gebracht. De stille tocht die deze week door de Beverwaard trok, was 
doordrenkt van verdriet. De bijeenkomst was tegelijkertijd een noodkreet van wanhopige 
wijkbewoners: we zijn het geweld zat! 
 
Zelfs de politie is geschrokken van de recente geweldsexplosie en zet extra agenten in. 
Korpsbaas Fred Westerbeke zei onomwonden zich niet te herinneren dat hij ‘in één maand zo 
veel incidenten heeft meegemaakt die zo dicht bij elkaar plaatsvonden.’ Bron: AD, 6 augustus 
2021.  
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Terrasje pikken 

Vier jongeren namen het begrip ‘terrasje pikken’ deze week iets te letterlijk in Hardenberg. 
Ze stalen in de nacht van woensdag op donderdag meubilair van het terras van grand café 
Den Herdenbergher. De buit bestond uit enkele barkrukken, een statafel en wat planten. 

‘We balen er flink van’, zegt uitbater André Eggengoor van het etablissement aan het 
Oosteinde. ‘We proberen het  met ons team iedereen naar de zin te maken en gasten een 
gezellig terras te bieden. Op de tafeltjes en ook her en der op de grond staan plantjes. We doen 
er zó veel voor in deze coronatijd en dan krijg je dit. Wat een trieste actie.’  

De jongeren, twee heren en twee dames, zijn duidelijk herkenbaar op beelden van een 
bewakingscamera. ‘Als je ze ook ziet weglopen, alsof er niks aan de hand is. Ik begrijp dat de 
jeugd zich soms verveelt, maar met dit soort acties dupeer je hardwerkende ondernemers en 
hun medewerkers. In overleg met de politie gaan we die beelden nu nog niet publiceren. Maar 
als ze de spullen niet snel terugbrengen maken we er wel werk van. Of het bekenden van ons 
zijn, daar laat ik me niet over uit.’   

De diefstal is in de nacht van woensdag op donderdag rond een uur gepleegd, toen de zaak al 
enkele uren gesloten was. De schade bedraagt een paar duizend euro, schat Eggengoor. ‘Maar 
al zou het slechts 100 euro zijn, dan nog zou ik er van balen. Hopelijk kunnen wij het 
meubilair weer snel terugplaatsen op ons mooie terras waar het hoort.’ Bron: De Stentor, 6 
augustus 2021.  
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In de nacht van woensdag op donderdag is meubilair gestolen op het terras van grand café 
Den Herdenbergher in Hardenberg. © News United   

 

Op Aruba gelden nieuwe strengere maatregelen 

Op Aruba gelden vanaf zaterdag nieuwe, strengere coronamaatregelen. Dat is vanwege de 
stijging van het aantal met corona besmette mensen op het eiland. Inmiddels telt Aruba 754 
coronabesmettingen. 

De regering stelt het gebruik van mondkapjes weer verplicht in openbare ruimtes. Die 
verplichting werd op 9 juni nog opgeheven, op dat moment waren er op het eiland 41 besmette 
personen. 

Een andere maatregel die vanaf zaterdag geldt, is dat alle uitgaansgelegenheden om 
middernacht moeten sluiten. Tussen 00.00 uur en 06.00 uur is het verboden om je op te 
houden op stranden of parkeerplaatsen. Ook is het gebruik van alcohol in de openbare ruimte 
vanaf zaterdag volledig, dus 24 uur per dag, verboden. 

De overheid wil met deze maatregelen voorkomen dat mensen in groepen bijeenkomen en te 
veel drinken. Vooral jongeren maken zich daar volgens de autoriteiten vaak schuldig aan. Met 
de invoering van de maatregelen hoopt de overheid het aantal coronabesmettingen te 
verminderen. De huidige stijging lijkt vooral een gevolg van de zeer besmettelijke 
Deltavariant. Bron: AD, 6 augustus 2021.    
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Britse premier Johnson zette rondreis door Schotland voort nadat lid 
van zijn team positief testte 

De Britse premier Boris Johnson zette een rondreis door Schotland voort nadat een lid van 
zijn team positief had getest op Covid-19 en besloot zich niet in zelfisolatie te plaatsen, zoals 
anderen tijdens de reis deden.  

Bronnen in Downing Street bevestigden tegenover CNN dat een personeelslid positief testte, 
maar benadrukt dat de reis volledig in overeenstemming was met de richtlijnen van Covid. 
‘De premier is niet in nauw contact geweest met iemand die positief heeft getest’, aldus 
Downing Street. 

Een bron die bekend was met de reis vertelde CNN echter dat de persoon in kwestie het 
grootste deel van de woensdag bij de premier was in Glasgow, voordat hij aan boord van een 
vliegtuig stapte om de tour in Aberdeen voort te zetten. De bron voegde eraan toe dat de 
persoon werd getest bij aankomst in Aberdeen. Het personeelslid dat positief testte en enkele 
andere leden van de entourage, gingen vervolgens in isolatie. Bron: AD, 6 augustus 2021.    
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Laatste woorden   

Jeff (43) stond door corona op het randje van de dood, maar werd gered dankzij experimentele 
medicijnencocktail. Wanneer de 43-jarige Jefferson 'Jeff' van der Heijden uit Hellevoetsluis 
vrijdagavond door een coronabesmetting in het ziekenhuis belandt, ziet het er slecht voor hem 
uit. Hij heeft een dubbele longontsteking en kan niet meer praten. Nog erger: zijn lichaam 
maakt geen antistoffen aan, en dat is levensbedreigend. Toch wisten dokters het leven van 
Jeff te redden met een experimentele medicijnencocktail.  

 
Jeff en zijn vriendin Isabelle raken op 20 juli besmet. Daar komen ze achter door een positieve 
thuistest. Twee dagen later gaat het stel ook nog eens naar de GGD om zich te laten testen. 
Ook daar is het resultaat positief. Het ziekteverloop valt hem grotendeels mee. Al snel is hij 
aan de beterende hand. ‘De afgelopen week ging het steeds beter. Ik heb 5 kilometer 
gewandeld, en stond vrijdag de hele dag te koken.’ De ellende begint vrijdagavond, terwijl Jeff 
en zijn vriendin samen op de bank zitten.  
 
‘Ik kreeg het steeds kouder. Mijn vriendin haalde alsmaar meer dekens, maar ik kreeg het 
niet warm.’ Jeff gaat die avond vroeg naar bed omdat hij zich niet lekker voelt. Zijn 
temperatuur is op dat moment 38 graden, maar loopt snel op. Nog geen twee uur later heeft 
Jeff bijna 40 graden koorts, en kan hij zich nauwelijks nog bewegen.  
 
Isabelle wacht geen moment en belt meteen de huisarts, terwijl Jeff's situatie met de minuut 
verslechtert. Bij aankomst schrikt de dokter van wat hij ziet. Voor Jeff zelf voelt het alsof hij 
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halverwege de hemelpoort is. ‘Op gegeven moment zei ik tegen hem dat ik het wel goed vond 
zo. Toen was het volgens hem écht foute boel.’  
 
Kort daarna arriveert de ambulance. Vier ziekenhuizen kunnen Jeff wegens ruimtegebrek niet 
opnemen, maar bij het Erasmus MC kan hij wel terecht. Jeff kan meteen komen. Geen 
seconde te vroeg, want het gaat steeds slechter met hem. Zijn vriendin kan vanwege corona 
niet mee.  
 
Eenmaal aangekomen in het ziekenhuis zien dokters meteen dat Jeff de verkeerde kant op 
gaat. Uit foto's blijkt dat zijn coronabesmetting gepaard gaat met een dubbele longontsteking. 
Door het vele hoesten kan Jeff nauwelijks praten. Hij krijgt zeker zes liter zuurstof toegediend, 
maar zijn situatie lijkt niet te verbeteren.  
 
Op zaterdagochtend wordt Jeff naar de speciale covid-afdeling verplaatst. De medicijnen die 
hij toegediend krijgt, lijken niet aan te slaan. De artsen in het ziekenhuis hebben wel een 
vermoeden waarom: het lichaam van Jeff maakt geen antistoffen aan. Een groot probleem, 
want zonder antistoffen kan zijn immuunsysteem het virus niet bestrijden. Bloedonderzoek 
moet uitwijzen of die antistoffen er zijn.  
 
Terwijl Jeff op de resultaten van het onderzoek wacht, begint het tot hem door te dringen dat 
dit wel eens het einde kan zijn. ‘Ik heb veel gehuild. Ik werd al voorbereid op alles dat daarbij 
zou komen kijken’, vertelt hij. ‘Ik ging echt bijna dood.’  
 
Op zondag komen de artsen opnieuw bij Jeff. De situatie is inmiddels zo nijpend dat de artsen 
bereid zijn om iets nieuws te proberen: een experimentele antistoffencocktail. Naast Jeff is er 
slechts een handjevol mensen die het medicijn hebben gekregen, waaronder voormalig 
president van Amerika, Donald Trump.  
 
Het middel moet Jeff's lichaam volpompen met zogeheten monoklonale antistoffen die het 
virus moeten bestrijden. Dat kan alleen wanneer een patiënt zelf absoluut geen antistoffen 
aanmaakt. Dan is er ook nog de kans dat Jeff's lichaam niet juist op het middel reageert, en 
blijft weigeren om antistoffen aan te maken. ‘Ze vertelden me dat er in dat geval geen 
mogelijkheid tot herstel zou zijn’, zegt Jeff.  
 
Omdat het middel nog geen goedkeuring heeft gehad moet Jeff zijn toestemming geven om het 
te ontvangen. Dat doet hij zonder er lang over na te denken. Het is zijn laatste redmiddel.  
 
Wat volgt nadat Jeff het medicijn krijgt toegediend wordt door hemzelf en zijn artsen 
omschreven als een wonderbaarlijk herstel. Een klein uur nadat Jeff het middel via een infuus 
heeft gekregen begint zijn situatie al te verbeteren. ‘Het was echt niet te geloven’, zegt hij. Zijn 
artsen en verpleegkundigen delen die conclusie.  
 
In de uren daarna voelt Jeff zich steeds beter. Hij kan weer praten en ook zijn kracht lijkt 
terug te keren. Helemaal uit de gevarenzone is hij nog niet. Dankzij het middel gieren de 
antistoffen door zijn lichaam, maar het is nog maar de vraag of zijn lichaam nu ook zelf aan 
de slag gaat om zich te verdedigen tegen het virus.  
 
Op dinsdagochtend krijgt Jeff het verlossende woord: hij mag naar huis. Hij maakt inmiddels 
zelf antistoffen aan en alle onderzoeksresultaten wijzen uit dat zijn lichaam zich aan het 
herstellen is. ‘Ik heb de meest uitvoerige APK-check ooit gekregen’, lacht hij.  
 
Het middel dat Jefferson kreeg is géén wondermiddel, benadrukt zijn behandelend infectioloog 
Bart Rijnders van het Erasmus MC. ‘Het is wel het resultaat van anderhalf jaar aan wereldwijd 
onderzoek naar antistoffen, dat heeft bewezen bij sommige patiënten heel nuttig te zijn. Het 
vermindert de kans op overlijden bij patiënten die geen of laat antistoffen aanmaken.’  
 
Ongeveer een jaar geleden begonnen de ziekenhuizen met onderzoek naar het gebruik van 
plasma van genezen patiënten als medicijn. Dat plasma zit vol antistoffen, en leek het herstel 
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van patiënten te bevorderen. Zo bleek dat sommige coronapatiënten geen of pas veel te laat 
antistoffen aanmaken. ‘Die kunnen we nu een duwtje geven’, aldus Rijnders. 
 
Het razendsnelle herstel van Jefferson is volgens Rijnders het meest gunstige scenario. ‘Je 
ziet dat het bij sommige patiënten enorm snel in de verkeerde richting gaat, maar ook heel 
snel weer goed.’ 
 
Hoewel er meerdere ziekenhuizen zijn die het middel ter beschikking hebben, is het Erasmus 
MC tot nu toe een van de weinigen die het al hebben gebruikt. Dat gebeurt heel gericht, legt 
Rijnders uit. ‘We hebben nu zo'n 10 à 12 patiënten getest.’ 
 
De komende weken zullen voor Jeff in het teken van herstel staan. Over zes weken moet hij 
opnieuw langskomen voor longfoto's. Ook heeft hij afspraken gemaakt met een fysiotherapeut 
om zijn conditie weer op peil te krijgen. Hij moet nog veel hoesten en is snel buiten adem, 
maar zijn gezicht straalt van geluk. ‘Ik kan het nog steeds niet geloven’, zegt hij terwijl hij zijn 
spullen pakt. 
 
Voordat Jeff het ziekenhuis verlaat wil hij het personeel nog wel bedanken voor de goede 
zorgen. Op de dag dat hij uit het ziekenhuis ontslagen wordt, komt zijn goede vriend Tom van 
den Wollenberg langs. Tom is de eigenaar van de IJswinckel, en heeft namens Jeff een 
verrassing meegenomen voor het personeel: elf bakken Italiaans schepijs. 
 
‘Ik had niet beter terecht kunnen komen’, zegt Jeff terwijl hij het ijs overhandigt. ‘Als ik niet 
hier was gekomen, was ik nu dood. Jullie hebben mijn leven gered.’ Als blijk van dank laat 
hij dinsdag ook nog eens grote boeketten bloemen bezorgen op de afdeling.  
 
Jeff is op het moment van zijn besmetting niet gevaccineerd. Het lijkt hem niet nodig. ‘Na 
anderhalf jaar leek de kans me klein. Ik dacht: ik zal niet degene zijn die op de ic terechtkomt.’ 
Jeff's vriendin Isabelle heeft haar eerste prik al wel gehad. Haar tweede staat gepland op de 
dag dat Jeff naar het ziekenhuis gaat.  
 
Inmiddels is hij wel van gedachten veranderd, mede dankzij het personeel van het ziekenhuis. 
‘Zij hebben me goed uitgelegd hoe het vaccin werkt en wat het doet. Zij laten zich ook niet 
prikken met iets waar ze dood van gaan’, legt hij uit.  
 
Wanneer Jeff het vaccin nu gaat halen kan hij nog niet zeggen. Eerst moet hij terug voor 
vervolgonderzoeken. ‘Het is een experimenteel middel, dus zij willen ook goed in de gaten 
houden hoe het nu gaat.’  
 
Het eerste dat Jeff nu gaat doen? ‘Naar huis. Naar mijn vriendin’, zegt hij met een knipoog. 
Bron: Rijnmond.nl, 4 augustus 2021.  

 

 

 

Wordt vervolgd 

Enter, 6 augustus 2021 


