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Eerste woorden  

 

 

Viroloog: topwetenschapper China besmet met corona in lab. Een topwetenschapper 
verbonden aan de Chinese overheid is begin 2020 besmet geraakt met het SARS-CoV-2-virus 
in een prestigieus laboratorium in Peking. Dat stellen althans wetenschappers in uitgelekte 
privégesprekken. 

Als het verhaal van de virologen klopt, gaat het om de eerste bekende laboratoriumlek met 
het nieuwe coronavirus. 

De infectie kwam aan het licht in een serie e-mails die uitlekten dankzij FOIA-verzoeken van 
de denktank US Right To Know. Die staat erom bekend talloze vragen bij de overheid in te 
dienen waarmee documenten van de overheid zijn op te vragen, vergelijkbaar met de WOB-
verzoeken in Nederland. 

In Amerika zijn ook mailwisselingen op te vragen van wetenschappers die aan universiteiten 
werken die door de staat worden gefinancierd. Dat ’trucje’ is ook nu uitgehaald. 

Het gaat om een gesprek van de virologen Shan-Lu Liu (Staatsuniversiteit Ohio), Lishan Su 
(Universiteit van North Carolina) en Shan Lu (Universiteit van Massachusetts Medical School). 

In de e-mails vroeg Shan Lu de andere onderzoekers om mee te schrijven aan een commentaar 
in een wetenschappelijk tijdschrift dat banden heeft met China, Emerging Microbes & 
Infections. Shan Lu is daarvan hoofdredacteur. Hij wilde een artikel schrijven waarin de 
theorie dat Sars-CoV-2 in een lab ontstond, werd onderuitgehaald. 
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Gaandeweg het gesprek, kwam echter aan het licht dat Shan-Lu Liu, een andere 
wetenschapper, wist dat zijn voormalig directeur bij een Chinese overheidsorganisatie „is 
geïnfecteerd met Sars-CoV-2’. In een tweede mail, bevestigt hij: ‘Ja, hij werd geïnfecteerd in 
het lab!’ 

In reactie daarop schrijft Shan Lu, de hoofdredacteur, dat hij ‘eigenlijk heel bezorgd is’ over 
de ‘mogelijkheid van infectie bij labpersoneel.’ Laboratoria deden inmiddels graag onderzoek 
met corona en dat zou risico’s opleveren.  

 

Het incident zou zijn voorgevallen in het National Institute for Viral Disease Control and 
Prevention (NIVDC), wat onderdeel is van het Chinese Center for Disease Control and 
Prevention. Dat is weer de evenknie van de Amerikaanse versie, de hoogste wetenschappelijke 
organisatie van het land. 

Wanneer de infectie plaats heeft gevonden, is niet bekend, maar de mailwisseling komt uit 
februari 2020. Dat is tamelijk in het begin van de pandemie. Het gaat nadrukkelijk niet om 
de eerste besmetting ooit. Maar ‘de onthulling dat een ervaren wetenschapper is geïnfecteerd 
met SARS-CoV-2 terwijl hij in een vooraanstaand lab in Peking werkte, onderschrijft de zorgen 
over gezondheidsgevaar rond het onderzoeken van ziektes met pandemische potentie door 
biolabs’, aldus US Right To Know. Ook Australische media schrijven over de mails. 

Het NIVDC is nooit naar buiten getreden met de besmetting. Dat werpt meer vragen op, zegt 
de organisatie, ook over de eventuele reactie van de Chinese overheid in het hypothetische 
geval dat corona ontstond na een lablek in bijvoorbeeld het Wuhan Institute of Virology. Bron: 
De Telegraaf, 6 augustus 2021. 
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Deense documentaire achterhaald oorsprong coronavirus 

In een documentaire op de Deense openbare omroep TV2 heeft Peter Embarek, de chef van 
de WHO-missie die in China de oorsprong van het coronavirus probeerde te achterhalen, 
de theorie dat het virus uit een laboratorium is ontsnapt als 'waarschijnlijk' bestempeld. 
Embarek haalde in de documentaire ook uit naar China. 

‘Een werknemer van het laboratorium die besmet is geraakt tijdens het nemen van monsters, 
is een van de waarschijnlijke hypotheses’, verklaarde Embarek in de documentaire ‘Het 
mysterie van het virus - de zoektocht van een Deen naar de waarheid in China. Op 29 maart 
concludeerde de missie dat een incident in het Virologisch Instituut van Wuhan 'hoogst 
onwaarschijnlijk' was. 

Volgens Embarek was het echter moeilijk om die theorie met de Chinese wetenschappers te 
bespreken. ‘Tot 48 uur voor het einde van de missie hadden we nog steeds geen akkoord 
bereikt om de laboratoriumthese in ons rapport op te nemen’, vertelde de WHO-
wetenschapper. Als gevolg van deze discussies kreeg de WHO-delegatie de toestemming om 
twee laboratoria te bezoeken waar onderzoek werd verricht naar vleermuizen. ’Tijdens die 
bezoeken hebben we een presentatie gekregen en daarna konden we praten en de vragen 
stellen die we wilden stellen. Maar we hebben niet de kans gehad om ook maar enige 
documentatie te raadplegen’, aldus Embarek. 

De wetenschapper wees er ook op dat er geen enkele vleermuis in het wild in de omgeving van 
Wuhan leeft en dat werknemers van het laboratorium de enige mensen zijn die waarschijnlijk 
in de buurt gekomen zijn van de vleermuizen die ervan worden verdacht drager te zijn van het 
virus dat Sars-Cov-2 heeft veroorzaakt. 
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De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft benadrukt dat ze 'alle gegevens' over Covid-19 
nodig heeft om de hypothese dat het virus is ontsnapt uit een laboratorium in China te 
onderzoeken. ‘Om de 'hypothese over een lablek' te onderzoeken, is het belangrijk om toegang 
te krijgen tot alle gegevens, om de beste wetenschappelijke methodes te kunnen hanteren en 
de mechanismen die de WHO al heeft, te herzien’, aldus de WHO in een verklaring. China 
suggereerde eerder dat de WHO onder politieke druk stond wat betreft de studies naar de 
oorsprong van het coronavirus. Bron: AD, 12 augustus 2021.  

China wil geen nieuw onderzoek van WHO naar oorsprong coronavirus 

China wil geen nieuw onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO naar de 
oorsprong van het in Wuhan in 2019 opgedoken coronavirus. De WHO heeft opgeroepen tot 
nieuw onderzoek, maar de onderminister van Buitenlandse Zaken Ma Zhaoxu zei dat de 
Volksrepubliek ‘geen politieke inspanningen’ wenst om de herkomst van het virus te 
achterhalen. China wil wetenschappelijke inspanningen. 

‘We zijn tegenstander van politieke onderzoeken’, die volgens de onderminister het 
gezamenlijke rapport negeren. Een team van de WHO heeft begin dit jaar onderzoek gedaan 
in China en daarover een rapport uitgebracht. Het onderzoek richtte zich vooral op Wuhan en 
een laboratorium daar. De onderzoekers van het WHO-team achtten het destijds 
onwaarschijnlijk dat het virus daar op mensen is overgegaan, maar die theorie is nog 
springlevend. 

Donderdag zei het hoofd van de WHO-onderzoekscommissie, de Deen Peter Ben Embarek, dat 
het wel goed mogelijk is dat het coronavirus in een laboratorium van een vleermuis op een 
mens is overgegaan. Embarek zei dat het mogelijk gaat om een labmedewerker die onderzoek 
deed naar vleermuizen. 

Tijdens de onderzoeksmissie in China konden Embarek en zijn collega's moeilijk onderzoek 
doen naar de herkomst. Zo kregen ze geen documenten uit het laboratorium te zien en hebben 
ze niet kunnen vaststellen wat voor onderzoek daar werd gedaan. Bron: AD, 13 augustus 
2021. 

Bolsonaro maakt rechter Hooggerechtshof uit voor ‘hoerenzoon’ 

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro heeft vrijdag een van de rechters van het 
Braziliaanse Hooggerechtshof en tevens de voorzitter van hoogste verkiezingstribunaal, Luís 
Roberto Barroso, een ‘hoerenzoon’ genoemd. Dat deed de extreemrechtse president tijdens 
een ontmoeting met aanhangers voorafgaand aan een toespraak voor ondernemers in het 
zuiden van Brazilië. De uitspraak van Bolsonaro werd live uitgezonden op Bolsonaro’s 
Facebook-pagina. De post werd later verwijderd, maar er worden nog steeds kopieën gedeeld 
op sociale media.   

Zonder daarvoor ook maar enig bewijs te leveren, beweert Bolsonaro al geruime tijd dat het 
kiessysteem van zijn land kwetsbaar is voor fraude. Hij heeft het vooral voorzien op de 
elektronische stemmachines die in Brazilië worden gebruikt om een stem te registreren. Die 
zouden volgens hem eventuele hertellingen ontvankelijk maken voor fraude en daarom 
moeten worden vervangen door papieren stembewijzen. De president dreigde eerder de 
verkiezingen van 2022 af te gelasten als de papieren stembewijzen niet worden toegestaan en 
riep zijn aanhang diverse malen op om de straat op te gaan om daarvoor te demonstreren. 

Ook heeft Bolsonaro meermaals gezegd dat er bij de verkiezingen van 2018, waarbij hij tot 
president werd gekozen, is gefraudeerd. Ondanks oproepen van Barroso, de voorzitter van het 
verkiezingstribunaal (TSE), heeft Bolsonaro nooit bewijs kunnen geven voor die beweringen. 
Volgens critici zijn zijn uitspraken bedoeld om twijfel te creëren bij de bevolking, zodat het 
makkelijker wordt voor Bolsonaro om zich niet neer te leggen bij een eventuele 
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verkiezingsnederlaag in 2022. Naar verwachting is hij dan verkiesbaar voor een tweede 
termijn. Bolsonaro dreigde een voor hem ongunstige uitslag mogelijk niet te accepteren.   

Bolsonaro heeft het al tijden gemunt op Barroso, vooral sinds de voorzitter van het hoogste 
kiestribunaal TSE onlangs na eigen onderzoek liet weten dat van verkiezingsfraude in het 
huidige kiessysteem geen sprake is. Ook zei Barroso dat juist de papieren stembewijzen fraude 
en het verkopen van stemmen in de hand werken. ‘Het Hooggerechtshof wil de corruptie en 
bandeloosheid terug’, zei Bolsonaro vrijdag behalve zijn grove belediging van de rechter verder 
nog. Voorzitter van het Hooggerechtshof Luiz Fux liet donderdag weten dat ‘een aanval op een 
van ons, een aanval op het hele Hof’ is, waarna hij een voor volgende week gepland overleg 
met Bolsonaro annuleerde. 

Momenteel behandelt het Braziliaanse Congres een voorstel van Bolsonaro om de papieren 
stembewijzen weer in te voeren. Donderdag stemde een speciale Kamercommissie daartegen. 
Kamervoorzitter Arthur Lira, een bondgenoot van de president, wil het voorstel nu behandelen 
in een plenaire zitting. Naar verwachting haalt het voorstel het ook niet in de Kamer, waar een 
drie vijfde meerderheid nodig is voor wijzigingen in de grondwet. Het hoogste 
verkiezingstribunaal doet inmiddels onderzoek naar de president vanwege de ongefundeerde 
uitspraken van Bolsonaro over fraude bij de verkiezingen. Bij het Hooggerechtshof loopt een 
onderzoek naar de president vanwege het mogelijk verspreiden van nepnieuws. Bron: AD, 7 
augustus 2021.  

 

Bolsonaro mogelijk berecht na biecht parlementslid: ‘Hij wist van 
corruptie rond Indiase vaccindeal’ 

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro is ernstig in verlegenheid gebracht, nadat een aan 
hem gelieerd parlementslid tegen een senaatscommissie heeft verklaard dat de president op 
de hoogte was van onregelmatigheden en corruptie rond de aanschaf van Indiase 
coronavaccins. Bolsonaro zou er niets aan hebben gedaan. De commissie kan de president 
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daarom aanklagen bij het Braziliaanse Hooggerechtshof wegens het plegen van een misdrijf. 
Bron: AD, 26 juni 2021.  

Bolsonaro aangeklaagd wegens omstreden deal met coronavaccins 

De Braziliaanse senator Randolfe Rodrigues heeft maandag een formele strafrechtelijke klacht 
ingediend bij het Braziliaanse hooggerechtshof tegen president Jair Bolsonaro voor zijn rol in 
een mogelijk frauduleuze deal tussen de Braziliaanse overheid en Bharat Biotech, een Indiase 
producent van onder meer coronavaccins. Bron: AD, 29 juni 2021.   

Op Sint Maarten twee weken avondklok als gevolg toename aantal 

coronabesmettingen 

Op Sint Maarten geldt vanaf zondag voor twee weken een avondklok vanaf 23.00 uur 's 
avonds. Dat is een gevolg van een forse toename van het aantal coronabesmettingen op het 
eiland. Vrijdag waren er 187 mensen besmet, een week eerder waren dat er nog 81. Een week 
daarvoor betrof het 49 personen. 

Om verdere besmettingen zoveel mogelijk te voorkomen, gaat het nachtleven op slot. In de 
komende twee weken krijgen eigenaren van nachtclubs, discotheken en beachclubs de tijd 
om een goed werkend controlesysteem in te voeren, dat ervoor moet zorgen dat alle mogelijk 
besmette personen geweerd gaan worden van het uitgaansleven. 

Dat heeft minister van Gezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid Omar Ottley vrijdagavond 
(lokale tijd) laten weten. In een videoboodschap aan de bevolking stelde hij dat Sint 
Maarten in oorlog is met het virus. Hij deed een dringend beroep op de mensen die zich nog 
niet hebben gevaccineerd om dat alsnog te doen. 

Het aantal mensen dat is gevaccineerd is niet hoog op het eiland. Van alle volwassenen is 
minder dan de helft één of twee keer gevaccineerd. Er liggen twaalf patiënten in het ziekenhuis 
met Covid-19. Volgens Ottley is de situatie erg spannend omdat ook op het Franse gedeelte 
van het eiland en op de omringende eilanden er relatief veel coronapatiënten zijn opgenomen. 
Dat betekent dat er nauwelijks uitwijkmogelijkheden zijn als er geen plaats meer is in het 
ziekenhuis op Sint Maarten. Bron: AD, 7 augustus 2021.   

Verdeelde reacties over nieuwe coronaregels van Nederlanders die uit 
buitenland terugkeren   
 
Nieuwe coronaregels zorgen voor verdeelde reacties onder Nederlanders die terugkeren uit het 
buitenland. Vanaf nu is het verplicht om een negatieve test of een vaccinatiebewijs te laten 
zien als je Nederland binnenkomt. Anders loop je het risico op een boete van 95 euro.  Bron: 
AD, 8 augustus 2021. 

Ouders waren tijdens de lockdown fors vaker slachtoffer van geweld door 
hun eigen kinderen: ‘spanning bouwde zich snel op’ 

Tussen thuiswonende jongeren en hun ouders is het tijdens de lockdown meer dan eens 
faliekant misgegaan. Veilig Thuis-organisaties in deze regio zien een forse stijging van het 
aantal geweldsincidenten waarbij ouders slachtoffer werden van hun eigen kinderen. 

In de regio IJsselland groeide het geweld tegen ouders door hun eigen kroost het afgelopen 
jaar met 45 procent. In totaal ontving Veilig Thuis IJsselland 133 meldingen. Ter vergelijking: 
ouderenmishandeling, waarvoor de afgelopen jaren veel aandacht is, werd in IJsselland 
‘slechts’ 36 keer gemeld. Bron: De Stentor, 7 augustus 2021.  
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Bewoners flat Roosendaal zijn overlast jongeren helemaal beu: 'We zitten 
al vier jaar in de ellende’  
 
Brandjes, intimidaties en vuurwerk dat op hun balkons wordt gegooid. Bewoners van de flats 
aan de Lindenburg in de Roosendaalse wijk Langdonk zijn de overlast van groepjes jongeren 
spuugzat. Nu het grasveld waar ze op uitkijken mede naar wens van jongeren uit de wijk 
opnieuw wordt ingericht, voelt dat voor hen als een trap na. ‘Waarom worden zij wel gehoord 
en wij niet?’  
 
Ooit was het een feest om aan de Lindenburg te wonen, zeggen de vier aan tafel, die namens 
een grotere groep bewoners spreken. ‘Maar een feest is het al lang niet meer. We zitten al vier 
jaar in de ellende.’ Ze durven geen van allen met hun namen in de krant; bang dat ze daarmee 
een makkelijk nieuw doelwit worden.  Bron: BN De Stem, 8 augustus 2021.  
 

Nederlandse vakantiegangers gaan tekeer in vliegtuig naar Kreta, 
opgepakt op luchthaven  
 
Een passagiersvlucht van Duitsland naar Griekenland is vrijdagochtend flink op stelten gezet 
door twee Nederlanders van 27 en 24 jaar. Het tweetal is op het vliegveld van de Kretenzische 
stad Heraklion aangehouden op verdenking van wangedrag en het negeren van de 
coronaregels, melden diverse Griekse media.  
 
De bevriende Nederlanders vlogen van Duitsland naar het toeristische eiland Kreta om daar 
vakantie te vieren. De situatie liep aan boord al snel uit de hand, meldt de Griekse 
televisiezender Creta24 op basis van de plaatselijke autoriteiten.  
 
Zo weigerden ze een mondkapje te dragen - wat in het vliegtuig nog steeds verplicht is - en 
hadden ze lak aan instructies van het personeel. Ook deden ze geen enkele moeite om andere 
coronamaatregelen op te volgen. In plaats daarvan dronken de Nederlanders veel alcohol en 
waren ze erg rumoerig, tot grote frustratie van andere passagiers.   
 
Het liep op een gegeven moment dusdanig uit de hand dat het personeel zich genoodzaakt 
voelde om de Griekse autoriteiten te waarschuwen. Na de landing op luchthaven Nikos 
Kazantzakis werden ze dan ook meteen in de boeien geslagen.  
 
Een paar dagen eerder werd op dezelfde luchthaven al een Nederlandse aangehouden. Dat 
gebeurde nadat ze terug naar Amsterdam probeerde te vliegen terwijl ze positief had getest op 
corona. De 35-jarige vrouw kreeg een boete van maar liefst 5000 euro voor het overtreden van 
de coronaregels.   
 
Iedere zomer komen berichten vanuit zonbestemmingen over geweldsdelicten waarbij 
Nederlandse toeristen betrokken zijn. Krijgen we steeds meer incidenten mee door sociale 
media of gaan vooral onze jongeren vaker dan vroeger zwaar over de schreef? Bron: AD, 8 
augustus 2021.    
 

Drie verdachten gepakt na geweldsexplosie op Schouwen-Duiveland: ‘Dit 

moest echt stoppen’ 

Bij een reeks zware geweldsincidenten langs de kust van Schouwen-Duiveland zijn afgelopen 
week meerdere gewonden gevallen. Een aantal jongeren werd vanuit het niets in elkaar 
geslagen en getrapt en moest naar het ziekenhuis. Zaterdag heeft de politie drie verdachten 
uit Zuid-Holland aangehouden. Meer arrestaties worden niet uitgesloten.  

Vrijdagavond bracht de politie het nieuws over het geweld naar buiten. Vier gevallen van 
zinloos geweld konden aan elkaar gelinkt worden en er zou sprake zijn van een dadergroep 
die zonder aanleiding insloeg op jongeren. Een dag later werd in Vlaardingen een 17-jarige 
jongen uit deze plaats aangehouden. In Schiedam werd een 14-jarige jongen gearresteerd en 
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later op de dag ook een jongeman van achttien. De drie verdachten zijn voor verder onderzoek 
naar een politiecellencomplex gebracht.  

De politie was de eerste twee verdachten al vrij snel op het spoor toen ze direct na de laatste 
mishandeling op een camping aan de Maireweg in Burgh-Haamstede door gealarmeerde 
agenten werden gecontroleerd. Omdat de 21-jarige slachtoffers nog naar het ziekenhuis 
moesten en er nog onvoldoende verdenkingen richting het tweetal was, werden hun gegevens 
genoteerd. Toen de verdenkingen sterker werden, is het duo zaterdagmorgen gearresteerd. 
Politie en justitie onderzoeken hun betrokkenheid bij de reeks incidenten. Later op de dag 
volgde een derde arrestatie. De verdachten hebben beperkende maatregelen opgelegd 
gekregen.  

De politie is blij dat er binnen 24 uur verdachten zijn aangehouden. ‘We hebben uit diverse 
hoeken reacties gehad. De incidenten volgden zich in rap tempo op dus dit moest echt snel 
stoppen’, vertelt Alwin Don. Er wordt nog gezocht naar de andere verdachten, want het gaat 
om een grotere groep jongeren. Ook camerabeelden en getuigenverklaringen zijn nog steeds 
welkom, laat de politie weten. De misdrijven worden hoog opgenomen.   

Bij veel Zeeuwen gingen de gedachten meteen terug naar Mallorca, waar onlangs een man 
werd doodgetrapt. Ook dat gebeurde zonder enige aanleiding.  

Het eerste incident in Zeeland vond plaats op zaterdag 31 juli in de buurt van strandpaviljoen 
De Wijde Wereld, aan het begin van de Brouwersdam bij Scharendijke. Een 19-jarige man 
werd daar rond 14.30 uur opeens geslagen. Getuigen zagen de dader wegrennen. Het 
slachtoffer is bij de huisartsenpost behandeld aan zijn verwondingen.  

Op dezelfde plek werd afgelopen woensdag een 19-jarige man uit Renesse door een groep van 
zeker zes jongens in elkaar geschopt. Dat gebeurde rond 13.30 uur. Hij kon er uiteindelijk 
vandoor gaan. Het slachtoffer liep verwondingen op aan het hoofd.  

Niet ver ervandaan werd in de nacht van dinsdag op woensdag een 17-jarige jongen van zijn 
fiets beroofd. Dat gebeurde aan de Rampweg in Renesse. Het slachtoffer hoorde bij een groepje 
Duitse jongeren. Hij werd, toen hij even van zijn fiets stapte, rond 1.30 uur door twee jongens 
bedreigd en geduwd. Hij rende weg, waarna het duo er op zijn fiets vandoor ging.  

In de nacht van donderdag op vrijdag was het weer raak, dit keer op een camping aan de 
Maireweg in Burgh-Haamstede. Daar werden rond 0.45 uur twee mannen van 21 jaar in 
elkaar geslagen. Ze liepen beide meerdere botbreuken op in het gezicht en moesten met een 
ambulance naar het ziekenhuis worden gebracht.  

De politie vermoedt dat minstens een deel van de mishandelingen door dezelfde dader(s) 
uitgevoerd is. De politie zegt mogelijke daders op het oog te hebben, maar heeft zoveel mogelijk 
bewijs nodig. Getuigen en mensen met foto- of videomateriaal wordt gevraagd contact op te 
nemen. Dat geldt ook voor slachtoffers of getuigen danwel slachtoffers van geweldsincidenten 
die nog niet bij de politie zijn gemeld. Bron: PZC, 7 augustus 2021. 

Vandalen laten spoor van vernieling achter in Twello: ‘Ze zongen keihard, 

terwijl ze autospiegels kapot trapten’ 

Een kapot gegooide autoruit, afgetrapte autospiegels, een beklad speeltoestel, kapotgetrapte 
bloemen. Vandalen hielden afgelopen weekend flink huis in Twello. Vrijdag en zaterdag zijn 
er op meerdere plekken in het dorp vernielingen gepleegd. ‘Het is diep triest.’ 

Zaterdagnacht werd een 55-jarige Twellonaar opgeschrikt door een harde knal. ‘Ik dacht dat 
bij de buren een deur hard dichtging. Daarna hoorde ik gezang op straat, wat langzaam 
verdween’, zegt de man die vanuit privacy-overwegingen anoniem wil blijven. ‘Ik dacht: het zal 
wel. Maar toen ik de volgende dag de deur opendeed, stond ik midden in het glas en zag dat 
de voorruit van de auto naar de gallemiezen was.’ Bron: De Stentor, 9 augustus 2021. 
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Op meerdere plekken in Twello zijn afgelopen weekend vernielingen gepleegd. © Privé 
 

Gezin vastgebonden en geprikt met messen tijdens woningoverval, 
verdachte (19) blijft in de cel 
 
Ze werden vastgebonden aan armen en benen, geprikt met messen en met de dood bedreigd. 
Het gezin dat op 10 mei werd overvallen in zijn eigen huis aan de Boezemlaan in Boskoop 
moest volgens het Openbaar Ministerie (OM) ‘ontzettend heftig geweld’ ondergaan.  
 
Een van de twee verdachten van die gewelddadige woningoverval, de 19-jarige S. B. uit 
Nijmegen, stond maandagochtend voor het eerst voor de Haagse rechter. Hij werd een dag na 
de woningoverval aangehouden en blijft voorlopig vastzitten, bepaalde de rechtbank. Zes 
dagen voor de roofoverval op het Boskoopse gezin zou hij ook al in de fout zijn gegaan. B. heeft 
volgens het OM op 4 mei in zijn woonplaats een vrouw in elkaar geslagen op de 
Tunnelweg. Bron: De Stentor, 9 augustus 2021. 

In Frankrijk gaat weer gedemonstreerd worden tegen strengere 
coronamaatregelen 

Fransen zijn van plan zaterdag weer massaal de straat op te gaan uit protest tegen de 
aangescherpte coronamaatregelen, zoals de zogenoemde gezondheidspas en de verplichte 
vaccinatie van zorgpersoneel.  

Voor zaterdag zijn meer dan tweehonderd demonstraties aangekondigd. De afgelopen drie 
zaterdagen protesteerden Fransen in het hele land ook al in groten getale. Vorige week 
zaterdag lieten ruim 200.000 demonstranten hun ongenoegen blijken over het beleid van 
president Emmanuel Macron om gevaccineerden meer vrijheden te verschaffen.  

Met de coronapas kun je aantonen dat je bent gevaccineerd, negatief getest of genezen. De 
pas wordt op steeds meer plaatsen verplicht, vanaf maandag 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. Ook geldt vanaf maandag 
een vaccinatieplicht voor zorgpersoneel.  



12 

 

Woensdag werd in enkele onder toeristen populaire Franse kustgebieden de mondkapjesplicht 
heringevoerd, 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. Bron: AD, 7 augustus 2021.  

 

 

Fransen gingen weer massaal de straat op uit protest tegen strengere 
coronamaatregelen 

Fransen zijn zaterdag weer massaal de straat opgegaan uit protest tegen verscherpte 
coronamaatregelen zoals de gezondheidspas en de verplichte vaccinatie van zorgpersoneel. Er 
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worden protestborden meegedragen met teksten als ‘nee tegen dictatuur’. In sommige 
plaatsen is het onrustig. De afgelopen drie zaterdagen protesteerden Fransen in het hele land 
ook al in groten getale.  

Ongeveer 237.000 Fransen zijn volgens het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken 
zaterdag de straat opgegaan uit protest tegen verscherpte coronamaatregelen zoals de 
gezondheidspas en de verplichte vaccinatie van zorgpersoneel. Het is voor het vierde 
opeenvolgende weekend dat actiegevoerd wordt in Frankrijk, maar niet eerder waren er zoveel 
mensen op de been. 

Franse media meldden demonstraties in onder meer Parijs, Nice en Montpellier en vele andere 
steden. Er worden protestborden meegedragen met teksten als ‘nee tegen dictatuur’ en leuzen 
gescandeerd als / Macron, we willen je gezondheidspas niet’. Volgens de autoriteiten zijn op 
198 plekken in het land acties. Tot nu toe zijn 35 mensen gearresteerd, zeven agenten raakten 
lichtgewond. 

In sommige plaatsen is het onrustig. Op social media circuleren beelden van agenten die 
traangas afvuren op actievoerders in Toulouse en Lyon. Ze proberen relschoppers uiteen te 
drijven die hen bekogelen met van alles en nog wat. Ook in Parijs kwam het tot charges van 
de politie die mensen arresteerde. Bron: AD, 7 augustus 2021.   

 

In Frankrijk worden regels voor gebruik coronapas versoepeld 

De regels voor het gebruik van de coronapas in Frankrijk zullen versoepeld worden. Dat heeft 
de Franse minister van Volksgezondheid Olivier Véran gezegd in een interview dat zondag in 
de krant Le Parisien verschijnt. Zo zal een negatieve test 72 uur geldig blijven, in plaats van 
48 uur. 

Het zal ook mogelijk worden om onder toezicht van een gezondheidsmedewerker een zelftest 
uit te voeren. ’Ook die blijven 72 uur geldig’, zegt de minister. 

De coronapas, waarmee mensen kunnen bewijzen dat ze gevaccineerd zijn of recent een 
negatieve coronatest hebben afgelegd, is momenteel nodig voor een bezoek aan musea, 
bioscopen en grote evenementen in Frankrijk. Vanaf maandag wordt het gebruik ervan 



14 

 

uitgebreid. De pas zal dan ook verplicht zijn om toegang te krijgen tot onder andere cafés en 
restaurants. 

Er wordt al vier achtereenvolgende weekenden geprotesteerd tegen de plannen van de Franse 
regering om de toepassing van de coronapas verder uit te breiden. Zaterdag waren in Frankrijk 
meer dan 200.000 mensen op de been. Bron: AD, 8 augustus 2021.  

India geeft via noodprocedure goedkeuring voor Janssen vaccin 

India heeft via een noodprocedure goedkeuring gegeven voor het gebruik van het 
Leidse Janssen-vaccin. ’Dit geeft een nieuwe impuls aan de gezamenlijke strijd in ons land 
tegen Covid-19’, zei minister van Volksgezondheid Mansukh Mandaviya op Twitter. Inmiddels 
zijn er vijf coronavaccins zijn goedgekeurd in het ruim 1,3 miljard inwoners tellende land. 

India krijgt nu voor eerst de beschikking over een vaccin waarmee mensen maar één keer 
geprikt hoeven te worden. De meeste coronavaccins vereisen twee doses en sommige landen 
geven zelfs al een derde prik aan kwetsbare groepen. 

India meldt sinds begin juli enkele tienduizenden nieuwe coronabesmettingen per dag. Dat 
zijn er veel minder dan tijdens een grote coronagolf in mei. Toen werden er dagelijks soms 
meer dan 400.000 nieuwe besmettingen geregistreerd. Het vaccineren kwam in India 
moeizaam van de grond. Inmiddels hebben ruim 495 miljoen mensen minstens één 
vaccindosis toegediend gekregen. Bron: AD, 7 augustus 2021.  

Wesley Sneijder clasht met Johan Derksen over vaccin: ‘Ik ben een van 
die mafkezen’ 

Wesley Sneijder is niet van plan zich te laten vaccineren. Dat zei hij gisteren in het 
televisieprogramma De Oranjezomer. ’Ik ben waarschijnlijk een van die mafkezen, maar ik heb 
hem bewust niet genomen.’ Op de vraag van presentator Hélène Hendriks waarom Sneijder 
ervoor koos niet gevaccineerd te worden, antwoordde de oud-voetballer: ’Waarom wel? Ik ken 
mensen die zijn gevaccineerd en die hebben nog steeds corona gekregen. Als ik een PCR-test 
doe, weet ik zeker dat ik geen corona heb.’ 

 

Wesley Sneijder in De Oranjezomer. © SBS   
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Mocht een toekomstige werkgever een vaccinatie eisen, dan zou de oud-international dat geen 
probleem vinden. Ook met een vaccinatieplicht lijkt Sneijder weinig moeite te hebben: ’Als het 
straks een plicht wordt, en je kunt niet meer reizen zonder vaccin, dan zal ik wel moeten.’  
Bron: AD, 7 augustus 2021. 

713.000 mensen zagen gisteravond hoe Wesley Sneijder en Johan Derksen in De 
oranjezomer in discussie gingen over een eventuele vaccinatieplicht. Derksen noemde 
vaccinweigeraars ‘gekken’ en ‘mafkezen’, waarna Sneijder bekende dat hij bij die groep hoort. 
‘Ik ben waarschijnlijk een van die mafkezen.’ 

De Tweede Kamer is tegen een prikplicht, maar Derksen vindt die onontkoombaar. ‘Want 
anders is in dit land niet meer te leven’, zei hij. ‘En al die gekken die geen prikje willen, die 
mogen nergens meer naar binnen.’ 

Volgens de analist was het ‘vroeger’ de normaalste zaak van de wereld om een vaccinatie te 
halen voordat je op vakantie ging naar bepaalde landen. ‘Toen heb ik nooit principiële mensen 
gehoord die zeiden: ‘daar ga ik niet heen, want dan moet ik eerst een prikje halen’. Maar nu 
zijn er zoveel mafkezen die verdrinken in hun eigen principes.’ Zulke mensen worden 
‘verguisd’, aldus Derksen, en een plicht zou die tweedeling de kop in drukken. 

‘Ik ben waarschijnlijk een van die mafkezen’, zei tafelgast Wesley Sneijder toen presentatrice 
Hélène Hendriks vroeg of hij eigenlijk is gevaccineerd. ‘Ik heb hem niet’, vervolgde hij. ‘Maar 
ik ben wel getest. Ik heb corona gehad, vorig jaar. Ik heb er gelukkig weinig last van gehad. 
Maar ik heb hem bewust niet genomen.’  

Derksen had er geen begrip voor. ‘Als ik voorzitter was van een club en ik zou jou als trainer 
willen hebben, en jij moest met mijn kapitaal werken, ook in de kleedkamer, zou ik eisen dat 
je je laat vaccineren. De clubarts zal het ook doen, denk ik’, stelde hij. ‘Dat is prima’, reageerde 
Wesley. ‘Als het straks echt een plicht wordt en als je niet meer kan reizen zonder vaccin, dan 
zal ik wel moeten.’ 

Maar waarom wil hij niet gevaccineerd worden, vroeg Hélène. ‘Ja, waarom wel?’ wierp hij 
tegen. ’Omdat je dan veilig bent’, zei Hendriks. ‘Je omgeving breng je in gevaar’, vulde Derksen 
aan. 

‘Dat is dus helemaal niet waar’, begon Sneijder. ‘Ik ken mensen die zijn gevaccineerd, die 
hebben nog steeds corona gekregen, die hebben nog steeds mensen besmet met corona. Als 
je gewoon een pcr-test gaat doen die ik nu moet doen als ik ga reizen, dan weet ik zeker dat 
ik geen corona heb. Alleen ik kan wel naast iemand in het vliegtuig zitten die gevaccineerd is 
die het wel heeft.’  

Derksen denkt dat je het zekere voor het onzekere moet nemen. ‘Ik vind het een soort morele 
verplichting, zoals de situatie in de hele wereld is, dat je alle risico’s zoveel mogelijk vermijdt. 
En dat je gewoon even die prikjes gaat halen.’ Sneijder liet zich niet overtuigen. ‘Ik heb mijn 
hele leven lang nog nooit een griepprik genomen en ik heb er geen last van gehad.’  

De discussie maakte veel los op Twitter, waar zowel het programma als de namen van Sneijder 
en Derksen trending topic waren.  

Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt het huidige beleid en is er niet voor om mensen 
al dan niet indirect een vaccinatieplicht op te leggen, schreef deze site eerder. Maar veel 
burgers zijn wel voor strengere regels voor ongevaccineerden. Uit onderzoek 
van EenVandaag blijkt dat 62 procent van de gevaccineerden vindt dat - net als in Frankrijk 
- alleen volledig gevaccineerde mensen toegang moeten krijgen tot openbare gelegenheden als 
cafés en festivals.  

Het klopt dat een vaccinatie niet volledig voorkomt dat mensen besmet raken met de 
Deltavariant van het virus.. 
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Wesley Sneijder is 37 jaar. Als dertiger loop je nauwelijks kans om vanwege een Covid-infectie 
in het ziekenhuis te belanden of te overlijden. Waarom zou je je dan toch laten vaccineren? 
Bron: De Stentor, 7 augustus 2021.  

 

 

Gelijke rechten voor regenboogcommunity 

In het Martin Luther Kingpark in Amsterdam verzamelen zich rond het 
middaguur de deelnemers aan de Pride Walk. Na een programma met sprekers en optredens 
gaan ze vanaf 14.00 uur in optocht via de Rijnstraat, het Frederiksplein, de 
Reguliersbreestraat, het Rokin en de Dam om te eindigen bij het Centraal Station. 

Met de Pride Walk wordt aandacht gevraagd voor gelijke rechten voor de hele 
regenboogcommunity. Het is een van de weinige grotere evenementen tijdens deze editie van 
Pride Amsterdam, waarvan het programma dit jaar opnieuw sober is vanwege corona. Zo zijn 
er geen plein- en straatfeesten en ook is er geen botenparade, doorgaans het klapstuk van de 
grote lhbti-week. 

De organisatie houdt rekening met maximaal 5000 deelnemers en vraagt hun kleurrijke 
kleding te dragen om goed zichtbaar te zijn. Dat is extra van belang, aldus een woordvoerder, 
omdat de Pride Walk vorig jaar vanwege corona op het laatst niet kon doorgaan. Tijdens het 
evenement worden de coronamaatregelen in acht genomen, zoals het houden van 1,5 meter 
afstand. 

Bij het eindpunt bij het Centraal Station zijn geen festiviteiten. De organisatie vraagt de 
deelnemers na afloop rustig naar huis of horeca te gaan. Bron: AD, 7 augustus 2021.   
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Duitsland meldt voor afgelopen 24 uur 3206 nieuwe besmettingen 

In Duitsland zijn de afgelopen 24 uur 3206 nieuwe besmettingen geregistreerd. Dat waren 
er 806 meer dan vorige week zaterdag.  Ook werden er 24 overlijdens als gevolg van Covid-19 
gemeld. De zogenoemde zeven dagen incidentie (het aantal nieuwe besmettingen per 100.000 
inwoners in een week), bedraagt voor Duitsland als geheel 21,2, blijkt uit cijfers van het Robert 
Koch Institut.   

Bij onze oosterburen waren vrijdag 44.999.521 mensen volledig gevaccineerd. Dat is 54,1 
procent van de totale bevolking. In totaal hadden 51.750.882 mensen minstens één prik 
gekregen (62,2%). Bron: AD, 7 augustus 2021. 

 

Hoger onderwijs moet en kan nu open, bepleit VU-topvrouw Mirjam van Praag 

De studenten van nu zitten al anderhalf jaar thuis – van de vier jaar die ze hebben. 
Collegevoorzitter Mirjam van Praag van de Vrije Universiteit Amsterdam roept het kabinet op: 
open eindelijk het hoger onderwijs. 

Hoeveel vertrouwen moet ze er nog in hebben? Mirjam van Praag, collegevoorzitter van de Vrije 
Universiteit Amsterdam weet het ook niet meer. In juni liet onderwijsminister Ingrid van 
Engelshoven nog weten er zonder meer vanuit te gaan dat op 16 augustus de universiteiten 
en hogescholen weer volledig opengaan, maar inmiddels staat alles wat te maken heeft met 
versoepeling van coronamaatregelen weer op losse schroeven 

Een no-brainer, noemt ze het. Want wat zijn de risico’s nog? Het gros van de studenten en 
docenten is gevaccineerd – en als er al iemand corona oploopt, zal dat niet meer leiden tot een 
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‘volksramp’ in de ziekenhuizen. Wat Van Praag betreft begint in de laatste week van augustus 
op de VU gewoon de introductie van de nieuwe lichting studenten, zoals die er altijd is geweest. 

Morgen praat het kabinet op het Catshuis over het loslaten van de 1,5 metermaatregel, in het 
hoger onderwijs met zijn grote toeloop van studenten een noodzakelijke voorwaarde om de 
deuren te kunnen openen. Volgende week, bij het kabinetsberaad op vrijdag, valt de definitieve 
beslissing. 

Van Praag maakt zich zorgen, nu deze zomer in steeds meer sectoren de duimschroeven 
opnieuw zijn aangehaald. ‘We hebben eerder gezien dat het onderwijs, en zeker het hoger 
onderwijs, niet de hoogste prioriteit krijgt.’ Wonderlijk vindt ze. ‘We hebben de afgelopen 
anderhalf jaar ongekende maatregelen genomen om een crisis in de gezondheidszorg te 
voorkomen. Begrijpelijk, ik wil niks bagatelliseren, maar als het risico op zo’n crisis er niet 
meer is, is er geen enkele grond meer voor die maatregelen.’  

Ze is ervan geschrokken. Een derde van haar studenten gaf begin dit jaar aan het leven met 
een onvoldoende te beoordelen. Er is psychisch leed, er is eenzaamheid. Studenten zitten 
geketend aan hun laptop, zonder de mogelijkheid elkaar te ontmoeten. Van de vier tot vijf jaar 
die ze hebben zijn er nu al anderhalf jaar weg, een derde van het totaal.  

Het vreemde is, zegt Van Praag, dat de studieresultaten nog op peil zijn. ‘Maar studeren is 
meer dan dat. Studenten worden geacht te werken aan hun persoonlijke ontwikkeling, aan 
sociale vaardigheden, aan volwassen worden. Tijdens hun opleiding denken ze ook na over de 
rol die ze later willen spelen in de maatschappij. Dat kan niet zonder contact met andere 
studenten en met docenten.’  

Van Praag, econometrist van origine, is van de cijfers. En die geven, op zijn zachtst gezegd, 
geen aanleiding tot enig optimisme. Gemiddeld, zegt ze, betekent elk extra jaar opleiding 
ongeveer acht procent meer inkomen in het latere leven. ‘Dus als je een aantal maanden mist, 
betekent dat wat. Studenten van nu dreigen langdurig op een achterstand van misschien wel 
drie procent te worden gezet.’  

Onderwijs, zegt Van Praag, is een geweldige gelijkmaker. ‘Dat betekent ook dat het missen 
van onderwijs de ongelijkheid juist vergroot, zeker als je bedenkt dat niet iedereen thuis in 
omstandigheden verkeert om er toch nog wat van te maken.’ Onderzoek in het buitenland, 
waar lange stakingen van docenten waren, wees volgens haar uit dat mensen daar twintig 
jaar na dato nog steeds last van hadden.  

‘Een effect waar wij ook op kunnen rekenen. Er groeit een generatie op waarin wij minder 
hebben geïnvesteerd, een generatie die beschikt over minder menselijk kapitaal. Dat is niet 
alleen vervelend voor die studenten, maar ook voor het verdienvermogen van Nederland. Als 
we nu niks doen kan ons dat jaarlijks anderhalf procent Bruto Nationaal Product kosten. Op 
de lange duur zou dat kunnen oplopen tot een bedrag van zo’n 600 miljard euro.’  

Een verloren generatie? Van Praag: ‘Niet als wij ons realiseren wat er aan de hand is. We 
kunnen nog best veel doen met goede compensatieprogramma’s. Met extra studietijd of 
leervouchers voor later in het leven. Maar het belangrijkste is nu: open het hoger onderwijs.’ 

Uit een enquête eerder dit jaar onder studenten van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) 
bleek dat een derde een onvoldoende geeft aan zijn eigen welzijn. Gemiddeld gaven de 
studenten een 6,1. Van de studenten maakte 80 procent zich zorgen over het eigen mentale 
welzijn, driekwart over de gezondheid van familie en vrienden.  

Bijna negentig procent klaagde over het gebrek aan contact met andere studiegenoten en ruim 
tachtig procent over het gebrek aan activiteiten buiten de studie. Bijna driekwart ervaart het 
ontbreken van fysiek onderwijs als nadelig voor het mentale welzijn en zou hiervoor meer naar 
de campus willen komen.  
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Over de voortgang van de studie, stages en toekomstige kansen op de arbeidsmarkt maakte 
ruim de helft van de studenten zich zorgen. Daarentegen zijn de meeste studenten nauwelijks 
bang voor risico op besmetting met Covid-19 op de VU. Bron: Het Parool, 7 augustus 2021.    

In België aantal nieuwe coronabesmettingen gestegen met 18 procent 

In België zijn in de periode van 28 juli tot 3 augustus elke dag gemiddeld 1.672 nieuwe 
coronabesmettingen geregistreerd. Dat is een stijging met 18 procent in vergelijking met een 
week eerder, blijkt zaterdag uit de gegevens van het nationaal gezondheidsinstituut 
Sciensano. 

Ook het aantal opgenomen coronapatiënten neemt verder toe. Tussen 31 juli en 6 augustus 
kwamen gemiddeld 40,9 mensen per dag in het ziekenhuis terecht. Dat is een stijging met 23 
procent vergeleken met vorige week. In totaal liggen 382 Covid-patiënten in het ziekenhuis 
(+19 procent), van wie er 98 op de afdeling intensieve zorg liggen (+2 procent). 

Het aantal overlijdens als gevolg van Covid-19 steeg tussen 28 juli en 3 augustus met 42 
procent, tot gemiddeld 3,9 per dag. In totaal stierven in België al 25.268 door Covid-19. 

Tot slot blijkt uit de gegevens van Sciensano nog dat bijna 8,14 miljoen mensen al minstens 
één coronaprik kregen. Dat komt overeen met 70,6 procent van de volledige bevolking. Er zijn 
ook al bijna 7,18 miljoen mensen volledig gevaccineerd (62,3 procent). Bron: AD, 7 augustus 
2021.    

Hoogleraar epidemiologie: 750 mensen toestaan bij buitenvoorstelling 
voetbal 

Als Ajax en PSV straks voor 25.000 toeschouwers tegen elkaar mogen spelen om de Johan 
Cruijff-Schaal, zou het ook mogelijk moeten zijn om meer dan 750 mensen toe te laten bij een 
buitenvoorstelling. Dat stelt Frits Rosendaal, hoogleraar epidemiologie aan het Leids 
Universitair Medisch Centrum (LUMC). ‘Die grens van 750 bezoekers lijkt me niet logisch. 
Meer dan 750 zou toch wel moeten kunnen’, aldus Rosendaal. Kleinschalige evenementen zijn 
vanaf volgende week weer toegestaan. Een voorstelling in de openlucht mag met maximaal 
750 bezoekers gehouden worden. Die moeten bij de ingang een test-, vaccinatie- of 
herstelbewijs laten zien. Bron: AD, 7 augustus 2021.    

De vrouw van Han stierf aan corona toen hij in coma lag: ‘Het was een 
hel’ 

Han Steenbeek (67) en zijn vrouw Hetty Steenbeek (66) raakten allebei in januari dit jaar 
besmet met het coronavirus. Beiden werden op 19 januari, Hetty’s verjaardag, opgenomen op 
de verpleegafdeling van het Ikazia ziekenhuis in Rotterdam.  

Het echtpaar moest een paar dagen later naar de IC verplaatst worden. Daar werd eerst Hetty 
en later ook Han in coma gebracht.   

Toen Han ruim een maand later uit zijn slaap werd teruggehaald, was zijn vrouw overleden en 
gecremeerd. ’Als ik thuiskom, verwacht ik nog steeds dat Hetty gewoon op de bank zit. Dat 
beeld raak ik nog niet kwijt’, vertelt Han aan deze site.  

In afwachting van een vaccinatie gingen ze al in maart 2020 uit angst voor corona samen 
vrijwillig in quarantaine. Han Steenbeek (67) vanwege een kort voor kerst vastgestelde 
goedaardige leukemie, zijn vrouw Hetty Steenbeek (66) vanwege in het verleden overwonnen 
longkanker. Maar half januari ging het afschuwelijk mis. 
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Mogelijk raakte Han Steenbeek begin januari tijdens een dagopname in het Rotterdamse 
Ikazia ziekenhuis besmet met het coronavirus. Hetty Steenbeek volgde snel daarna. Beiden 
werden vervolgens op 19 januari, op Hetty’s verjaardag, opgenomen op de verpleegafdeling 
van het ziekenhuis. Het echtpaar verhuisde een paar dagen later naar de IC. Daarna werd 
eerst Hetty en later ook Han in coma gebracht. Toen Han ruim een maand later uit zijn slaap 
werd teruggehaald, was zijn vrouw overleden en gecremeerd. ‘Voordat Hetty in coma werd 
gebracht, hebben we nog twee keer kort met elkaar gepraat’, zegt hij zacht. Bron: AD, 7 
augustus 2021. 
 

 

Samen met Han aan de bar van de voetbalclub. Hetty deed vanaf de jaren 80 veel 
vrijwilligerswerk voor sv Charlois. © Privé     
 

Een bijzonder mens is heengegaan: Hetty stond altijd klaar voor haar 
(klein)kinderen en sv Charlois 
 
Hetty Steenbeek-Geenen was een zorgzame vrouw. Altijd bezig met het huishouden, jurkjes 
breien voor de kleinkinderen en vrijwilligersactiviteiten voor de voetbalclub. Op haar 
verjaardag werd de Rotterdamse samen met haar man opgenomen op de IC, waar ze op 1 
februari overleed aan het coronavirus. Ze werd 66 jaar. 

Zij woonde op Zuid, en hij in Noord. Maar ze vonden elkaar in dansschool De Klerk. Liefde op 
het eerste gezicht was het niet; Hetty en Han vonden het gewoon leuk om samen te zijn. Wat 
begon als een simpele verkering groeide uit tot echte liefde. Bron: AD, 27 april 2021.   

Mysterieuze dildoplakker van Nijmegen ontmaskerd. ‘Ik hoop niet dat ze 
dit op het werk weten’ 

Een mysterieuze dildoplakker houdt Nijmegen al een halfjaar in z’n greep. Keer op keer zitten 
er rubberen piemels vastgeplakt aan de oranje PostNL-brievenbussen. Wie zit hierachter? En 
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waarom doet iemand dit? Een zoektocht, die eindigt in een opmerkelijk gesprek met de 
vermoedelijke plakker. ‘Op mijn werk hebben ze hopelijk niet door dat ik dit doe.’ 

Is het een studentengrap? Wraak van een gefrustreerde ex-postbode? Een statement van een 
kunstenaar? Of een zieke geest? Vragen roept de dildoplakker genoeg op. Al maanden. Zijn of 
haar eerste wapenfeit is van halverwege februari: een brievenbus aan de Weurtseweg zat 
volgeplakt met piemels.  

Geen brievenbus lijkt sindsdien veilig. In heel Nijmegen en ook in Doetinchem en Utrecht zijn 
er beplakt met dildo’s en voorzien van stickers met teksten als Heel Holland Plakt. Vervolgens 
worden ze vakkundig verwijderd. Zelfs afvalverwerker Dar komt ze tegen in de milieustraten. 
Het werd hoog tijd om het mysterie te ontrafelen en te vinden wie erachter zit. Bron: AD, 7 
augustus 2021. 

 

In VS 107.143 coronabesmettingen in een week onder niet 
gevaccineerden 

Ondanks dat ondertussen meer dan zeventig procent van de volwassen Amerikaanse 
bevolking tenminste één vaccin heeft gekregen, is corona nog geen verleden tijd in de 
Verenigde Staten. Het zevendaags gemiddelde van het aantal besmettingen ligt op dit moment 
op 107,143. De laatste keer dat het gemiddelde zo hoog lag was begin februari van dit jaar. 

De besmettelijke Deltavariant verspreidt zich op dit moment met name onder ongevaccineerde 
gemeenschappen in het zuiden van de VS. Ziekenhuizen moeten daar  alle zeilen bijzetten. 
Gezondheidsautoriteiten in de Texaanse stad Houston in Texas lieten weten dat de plaatselijke 
gezondheidszorg momenteel op een 'breekpunt' verkeert. Patiënten worden naar ziekenhuizen 
elders in het land gebracht. Bron: AD, 7 augustus 2021. 

Marechaussee controleert reizigers op coronabewijs   

Reizigers die vanuit België en Duitsland terug naar Nederland reizen kunnen vanaf zondag 
door de Koninklijke Marechaussee gecontroleerd worden op hun coronabewijs. Wie dat niet 
kan laten zien, krijgt een boete van 95 euro. Reizen vanuit Nederland naar Duitsland wordt 
weer gemakkelijker: ongevaccineerde reizigers hoeven niet meer in quarantaine. Nederlanders 
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die naar het buurland reizen hoeven ook niet meer van tevoren via een formulier op internet 
aan te geven dat ze zijn gevaccineerd, onlangs getest of zijn genezen van Covid-19. Bron: AD, 
7 augustus 2021.  

 

© Angelo van Schaik / DPGmedia  

Vaccinatiepas voor horeca en trekpleisters in Rome 

In Italië is sinds gisteren de zogenaamde Green Pass verplicht. Om een theater, een zwembad 
of een museum binnen te kunnen moet je, om te bewijzen dat je gevaccineerd bent, corona 
hebt gehad of een negatieve test hebt gedaan, een QR code kunnen laten zien. Dat geldt ook 
voor eten in een restaurant of een avond doorzakken in de kroeg. 

Voor het eerst sinds lange tijd staan er weer rijen voor de ingang van de Vaticaanse musea in 
Rome. Hoewel er beduidend meer toeristen zijn dan vorig jaar zomer worden de rijen nu vooral 
veroorzaakt door druk gebarende mannen in uniformen. „Green Pass here!’, schreeuwen ze 
voortdurend naar de toeristen in de rij. Tussen de dranghekken staan bezoekers te wachten 
met hun telefoon in de aanslag. Bron: AD, 7 augustus 2021.  

Amazon wil personeel met loterij verleiden zich te laten vaccineren 

Webwinkel Amazon wil zijn Amerikaanse personeel met een loterij ertoe verleiden zich te 
laten vaccineren tegen corona. Medewerkers maken kans op geldprijzen tot 500.000 dollar. 
Ook zijn er auto's te winnen. De loterij is bedoeld voor medewerkers van distributiecentra, 
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datacentra en personeel van de supermarkten van Whole Foods en Amazon 
Fresh. Kantoorpersoneel komt niet in aanmerking. 

Eerder gaf Amazon personeelsleden al een bonus tot 80 dollar als ze zich lieten vaccineren. 
Ook zorgde het techbedrijf ervoor dat er vaccinaties werden aangeboden op de werkplek. Nu 
trekt Amazon nog eens ruim 1 miljoen dollar uit om vaccinaties te promoten.   

Eerder deze week maakte Amazon bekend de terugkeer van het kantoorpersoneel naar de 
werkplek uit te stellen tot begin volgend jaar. Ook besliste het bedrijf dat alle medewerkers in 
distributiecentra in de VS weer mondkapjes moeten dragen, of ze gevaccineerd zijn of 
niet. Bron: AD, 7 augustus 2021.  

Eindhovense horeca is klaar met de gemeente: tv’s met Ajax-PSV 
ondanks coronaregels vanavond aan op Stratumseind 

Met een pilsje in de kroeg voetbal kijken zit er door een landelijk verbod op het uitzenden van 
wedstrijden niet in. Toch is de voetbalwedstrijd Ajax-PSV vanavond in verschillende kroegen 
aan het Stratumseind te bekijken.  

De kroegen aan het Stratumseind die een televisie in de zaak hebben staan, zetten deze 
vanavond rond 20.00 uur aan als de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal begint. Mensen 
mogen zittend naar de wedstrijd komen kijken. De cafés willen zo een statement maken naar 
de gemeente Eindhoven, die de coronaregels volgens de kroegen veel te streng handhaaft 
richting de horecaondernemers. Bron: AD, 7 augustus 2021.  

Pelgrims uit het buitenland welkom in Mekka voor de umrah 

Saoedi-Arabië gaat vanaf maandag weer geleidelijk pelgrims uit het buitenland 
toelaten die Mekka willen bezoeken voor de umrah, een islamitische bedevaart die het hele 
jaar door gemaakt kan worden. 

Het aantal bedevaartgangers dat per maand welkom is, zal van 60.000 oplopen tot 2 miljoen, 
meldt het Saoedische staatspersbureau SPA. De pelgrims die de umrah willen verrichten, 
moeten wel gevaccineerd zijn, aldus het ministerie voor Bedevaartzaken in het land. 

Saoedi-Arabië heeft de pelgrimage een tijdlang aan banden gelegd vanwege het coronavirus. 
Die maatregelen worden nu beetje bij beetje teruggeschroefd. 

Vorige maand mochten 60.000 Saoediërs meedoen aan de hadj, de traditionele 
moslimbedevaart naar Mekka die geldt als een van de pijlers van het islamitische geloof. Ook 
zij moesten gevaccineerd zijn. Vorig jaar waren dat er 10.000. In 2019 trokken nog 2,5 miljoen 
gelovigen naar Mekka. Van hen kwamen er 1,8 miljoen uit het buitenland. Bron: AD, 8 
augustus 2021.  

Oudere vrouw opgelicht nadat haar huis ‘coronavrij’ werd gemaakt: 
‘Triest dat zoiets gebeurt’ 

Oplichters houden geen vakantie. Op verschillende plekken in de regio Den Haag doken 
afgelopen week babbeltrucs op. Populair deze zomer is: ‘Mogen we even spuiten tegen corona?’ 

Met een verstuiver staan ze voor je deur. Of ze namens de gemeente even binnen mogen 
sprayen tegen corona? Je had er nog nooit van gehoord, anti-coronaspray, maar als de 
gemeente het zegt, zal het wel goed zijn. Het overkwam een oudere vrouw deze week in 
Rijswijk. Haar thuishulp hoorde het verhaal en waarschuwde de gemeente, die direct alarm 
sloeg via Twitter: ‘Bij twijfel niet open doen en direct de politie bellen!’  Bron: AD, 7 augustus 
2021.  
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Duitse export weer terug op niveau van voor coronacrisis 

De Duitse export is weer terug op het niveau van voor de crisis. Dat constateren economen 
van ING, nadat bekend werd dat de uitvoer van de grootste economie van de eurozone voor de 
veertiende maand op rij is toegenomen. 

De oosterburen voerden in juni 1,3 procent meer uit dan in mei. Daarmee was de 
exporttoename veel sterker dan analisten in doorsnee hadden voorzien. Zij gingen eigenlijk 
uit van een plus van 0,3 procent. Bron: AD, 9 augustus 2021.   

Update RIVM 

In de Nederlandse ziekenhuizen liggen zaterdag 676 coronapatiënten. Dat zijn er drie minder 
dan een etmaal eerder, blijkt uit de laatste cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum 
Patiënten Spreiding (LCPS). 

Op de intensivecare-afdelingen liggen nu 201 mensen met Covid-19. Dat is een daling met vijf 
personen ten opzichte van vrijdag. Op de verpleegafdelingen nam het aantal coronapatiënten 
met twee toe, tot 475. 

Tussen vrijdagochtend en zaterdagochtend zijn 2448 nieuwe coronabesmettingen 
geregistreerd. Dat zijn er opnieuw minder dan het gemiddelde aantal van de afgelopen zeven 
dagen en 480 minder dan vrijdag, blijkt uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid 
en Milieu (RIVM). In de afgelopen zeven dagen zijn 18.175 mensen positief getest op het 
coronavirus. Dat komt neer op gemiddeld 2596 besmettingen per dag. Dat is het laagste 
niveau in bijna een maand tijd. Het gemiddelde daalt voor de negentiende dag op rij. Bron: 
AD, 7 augustus 2021.  

In de regio Overijssel is het aantal nieuwe coronabesmettingen in alle veiligheidsregio’s lager 
uitgevallen dan gisteren. Dit komt overeen met de landelijke trend dat het aantal nieuwe 
coronabesmettingen op dagelijkse basis daalt. 

Er is een groot aantal gemeentes in de regio waarin sinds gisteren geen nieuwe 
coronabesmettingen zijn gemeld. Dit zijn de gemeentes Harderwijk, Voorst, Nijkerk, Oldebroek 
en Heerde. Daarnaast zijn ook in Zwartewaterland en Hattem geen nieuwe besmettingen 
vastgesteld. Dit is opvallend aangezien beide gemeentes op een dag in de afgelopen week veruit 
de meeste nieuw coronabesmettingen meldden.  

In alle drie de veiligheidsregio’s is een duidelijke daling zichtbaar ten opzichte van gisteren. 
De grootste daling is te zien in Noord- en Oost-Gelderland. Daar werden in de afgelopen 24 
uur 75 nieuwe besmettingen vastgesteld. Dit is bijna de helft ten opzichte van gisteren. Toen 
meldde het RIVM 145 coronabesmettingen in de regio.  

Ook in de regio’s IJsselland en Flevoland is een daling zichtbaar. In IJsselland werden gisteren 
nog 80 coronabesmettingen vastgesteld, vandaag zijn dat er 52. In Flevoland is het verschil 
iets kleiner, maar ook daar zijn duidelijk minder besmettingen gemeld dan gisteren. Toen 
waren het er 114, in het afgelopen etmaal zijn in de regio 101 mensen positief getest.  

Toch springt Flevoland er op de kaart duidelijk uit. Dat komt met name door een hoog aantal 
nieuwe besmettingen in Lelystad. Daar zijn vandaag 32 mensen positief bevonden. Dit komt 
neer op 40,2 besmettingen per 100.000 inwoners. 

Welke gemeente de koppositie voert wisselt erg per dag. Gisteren torende Hattem boven alles 
uit en de dag ervoor was Zwartewaterland het haasje. ‘Er kunnen daar zoveel oorzaken voor 
zijn. Het zijn echt dagkoersen. Als uitgangspunt kijken wij altijd naar de weekcijfers, daar 
reageren we ook op.’ Dat zei woordvoerder Jessica van den Bergh van de GGD Noord- en Oost-



25 

 

Gelderland gisteren tegen de Stentor over de grote verschillen in welke gemeente de meeste 
nieuwe besmettingen telt. Bron: De Stentor, 7 augustus 2021.   
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Reizigers vanuit Nederland naar Duitsland hoeven niet meer in 
quarantaine 

Reizen vanuit Nederland naar Duitsland wordt vanaf 
zondag weer makkelijker: ongevaccineerde reizigers hoeven niet meer in quarantaine. 
Nederlanders die naar het buurland reizen hoeven ook niet meer van tevoren via een formulier 
op internet aan te geven dat ze zijn gevaccineerd, onlangs getest of zijn genezen van Covid-19. 

Wel moeten ze aan de grens nog een test-, vaccinatie- of herstelbewijs laten zien. 

Nederland gold voor Duitsland sinds eind juli als hoogrisicogebied omdat het 
aantal besmettingen sterk was opgelopen. Maar nu er steeds minder Nederlanders positief 
testen op corona, versoepelt Duitsland de inreisregels voor ons land, met uitzondering van 
de overzeese gebiedsdelen Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius. 
Bron: AD, 8 augustus 2021.    

Twee personen besmet op Sint Eustatius na half jaar zonder 
besmettingen 

Op het eiland Sint Eustatius zijn twee personen besmet met het coronavirus, zo heeft de 
overheid van het eiland zaterdag bevestigd. Het eiland met zo'n 3000 inwoners had meer dan 
een half jaar geen besmettingen meer gehad. 

Eén van de personen die nu is besmet, is de op Curaçao woonachtige NOS-correspondent 
Dick Drayer, die zelf zijn besmetting op Facebook bekend heeft gemaakt. Verschillende media 
op de Antilliaanse eilanden hebben al melding van de besmetting gemaakt van Drayer, 
die twee keer is gevaccineerd en voor zijn vertrek naar Sint Eustatius afgelopen woensdag met 
een PCR-test negatief testte. 

Daarnaast is een bewoner van het eiland positief getest, die kort daarvoor in het buitenland 
is geweest. De overheid meldt dat de twee zaken los van elkaar staan en is begonnen met een 
contactonderzoek naar beide besmette personen.  

Sint Eustatius kreeg eind februari van Nederland voldoende Moderna-vaccins voor de gehele 
bevolking. Volgens de overheid zijn 1366 mensen inmiddels gevaccineerd. Sinds maart vorig 
jaar zijn er in totaal twintig besmettingen geregistreerd. Niemand op het eiland is aan het 
virus overleden. 

De lage vaccinatiegraad van de bevolking is reden tot zorg bij de overheid, die hoopt dat meer 
mensen zich zullen laten vaccineren. Bron: AD, 8 augustus 2021.   

EU heeft meer vaccinaties gezet dan VS 

 
De Europese Unie heeft inmiddels een groter deel van haar bevolking gevaccineerd dan de VS. 
De vaccinatiecampagne in de EU ging trager van start, maar inmiddels heeft Europa de VS 
dus ingehaald. Circa 60 procent van alle EU-inwoners heeft tenminste één dosis gehad, versus 
minder dan 58 procent van de Amerikanen, volgens Our World in Data. 

Half februari was nog maar 4 procent van de Europeanen geprikt; in de VS was dat toen 12 
procent. Waar de VS een snelle start hadden, gaat het vaccinatieprogramma daar nu een 
stuk langzamer. Dat komt onder meer omdat veel inwoners twijfelen of zij wel een prik willen, 
deels gevoed door misinformatie over corona. 

Binnen de EU zijn er wel grote discrepanties. In Nederland heeft inmiddels 85 procent van 
alle volwassenen één dosis gehad; in Bulgarije is dat minder dan 20 procent. Bovendien gaat 
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ook in de EU het vaccineren nu een stuk trager. In Duitsland (54 procent volledig 
gevaccineerd) is het aantal prikken per dag gedaald van meer dan 1 miljoen in mei naar circa 
500.000 nu.  

In Italië uitte premier Mario Draghi zich deze week trots op de vaccinatiecampagne in het 
land, waar circa 63 procent van alle mensen van 12 jaar en ouder volledig beschermd zijn 
tegen Covid-19. ‘Ik heb gezegd dat ik successen niet wil vieren, maar het moet vermeld dat 
Italië meer doses per 100 inwoners heeft toegediend dan Frankrijk, Duitsland en de VS’, zei 
hij.  

Afgelopen vrijdag ging in het land het vaccinatie-verificatieprogramma van start. Inwoners 
van Italië moeten nu een bewijs tonen als zij in restaurants willen eten, of als zij naar de 
sportschool, concerten, theaters, musea en toeristische attracties willen. Zij dienen tenminste 
één prik te hebben gehad, hersteld zijn van corona of een negatieve coronatest hebben. Bron: 
AD, 8 augustus 2021.   

 

Eerste delen van Nederland weer oranje op Europese coronakaart 

De eerste delen van Nederland kleuren weer oranje op Europese coronakaart, nadat zij lange 
tijd op rood stonden. Het aantal coronabesmettingen in Nederland blijft dalen. Vier provincies 
provincies worden daardoor hoogstwaarschijnlijk oranje, het op een na laagste niveau, en 
twee andere provincies komen daar mogelijk bij.   

De laatste keer dat delen van Nederland zo'n lage waarschuwingskleur hadden, was 
ongeveer een maand geleden.  

De coronakaart wordt elke donderdag gemaakt door het ECDC, de Europese evenknie van het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De organisatie kijkt naar het aantal 
positieve tests in de afgelopen twee kalenderweken en naar het percentage positieve tests. De 
kaart heeft vier kleuren: groen, oranje, rood en donkerrood.  
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Momenteel staan alle twaalf provincies op rood, het een na hoogste niveau. Noord-Holland, 
Groningen, Utrecht, Zuid-Holland, Noord-Brabant, Gelderland, Overijssel en Limburg gingen 
afgelopen donderdag van donkerrood naar rood.  

De provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland hebben zo weinig nieuwe 
coronabesmettingen, dat ze komende week vrijwel zeker dalen naar oranje. Utrecht en 
Gelderland zitten nog net boven de grens, de kaart van donderdag komt misschien net iets te 
vroeg voor ze. Noord-Holland, Zuid-Holland, Noord-Brabant, Limburg, Overijssel en Flevoland 
blijven vrijwel zeker op rood staan.  

Flevoland is momenteel de grootste brandhaard van het land. Het aantal besmettingen daalt 
er weliswaar, maar niet zo snel als in andere provincies. In Flevoland zijn in de afgelopen twee 
weken 1297 mensen positief getest, onder wie ruim 800 mensen uit Almere. Omgerekend zijn 
dat 307 positieve tests op elke 100.000 inwoners. Noord-Holland registreerde in dezelfde 
periode 8582 nieuwe besmettingen, wat neerkomt op 298 per 100.000. Limburg telde 289 
positieve tests op elke 100.000 mensen en Zuid-Holland 286. 

Op woensdag komt de Nederlandse overheid met een nieuwe kaart van de risiconiveaus in de 
25 veiligheidsregio's. Nederland telt vier van die niveaus: waakzaam, zorgelijk, ernstig en zeer 
ernstig. Momenteel staan twee regio's op zorgelijk, negen op ernstig en veertien op zeer 
ernstig. Puur op basis van het aantal positieve tests in de afgelopen week zouden twaalf regio's 
uitkomen op zorgelijk: Groningen, Friesland, Drenthe, IJsselland, de vier Gelderse regio's, 
Utrecht, Noord-Holland Noord, Gooi en Vechtstreek, Zeeland en Midden- en West-Brabant. 
De dertien overige regio's zouden dan op 'ernstig' uitkomen. Bron: AD, 8 augustus 2021.    

Iran meldt hoogste aantal nieuwe corona-infecties en –doden sinds begin 
pandemie 

Iran meldt vandaag het hoogste aantal nieuwe corona-infecties en -doden sinds het begin van 
de pandemie. Gezondheidsautoriteiten registreerden meer dan 39.600 nieuwe besmettingen 
en 542 doden.   

Het totale aantal besmettingen in Iran, dat meer dan 82 miljoen inwoners telt, is nu dik 4,1 
miljoen, met ruim 94.000 doden - het hoogste aantal in het Midden-Oosten.   

De scherpe toename in het aantal nieuwe infecties, gevoed door de Deltavariant, 
heeft ziekenhuizen overweldigd. Zij kunnen de toestroom aan nieuwe patiënten niet meer aan. 
Ayatollah Khomeini zei vorige week dat de mogelijkheid van een landelijke 
lockdown besproken moest worden.   

In Iran is tot dusver slecht 3,3 procent van de totale populatie volledig gevaccineerd, zo blijkt 
uit gegevens van het Our World in Data project. Bron: AD, 8 augustus 2021.   

Ook briefschrijver Jan Hoek kreeg corona: ‘Niet ziek, slik al jaren 
dagelijks Davitamon’ 
 
Met één brief kreeg Rotterdammer Jan Hoek (95) vorig jaar het hele land stil. Zijn oproep 
- ‘jongelui, hou nog even vol’ - haalde zelfs de troonrede. Hoe gaat het nu met hem? 
 
Met betraande ogen kruipt Hoek in juli 2020 achter het computermeubel middenin zijn 
woonkamer. Hij heeft net klagende jongeren op het journaal gezien, kids die ondanks alles 
een ‘prachtjeugd’ hebben. Het ‘woelt’ in zijn lichaam. ‘Zo van: grrr. Kent u dat gevoel?’ Bron: 
De Stentor, 8 augustus 2021.     
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Rotterdammer Jan Hoek schreef een jaar geleden een brief die zelfs de koning bereikte. © 
German Villafane  
 
 

Tijdens pandemie gaat complottheorie er in als koek: ‘Iedereen trapt 

wel eens in onwaar bericht’  

De knapste koppen van Nederland vertellen deze zomer over ontwikkelingen in hun 
vakgebied. Waarom gelooft de een in complottheorieën en de ander niet? Hoogleraar Bob 
Fennis doet onderzoek. Mensen zijn verrassend snel geneigd onzin te geloven, zo blijkt. 

Tegenstanders van 5G steken zendmasten in brand, omdat ze ervan overtuigd zijn dat de 
straling corona veroorzaakt. Anderen weigeren zich te laten vaccineren, omdat ze geloven dat 
de overheid een chip wil injecteren. In de Verenigde Staten bestormden Trump-aanhangers 
het Capitool omdat ze zeker wisten dat er was gerommeld met de verkiezingsuitslag. Bron: 
AD, 8 augustus 2021. 
 

Update RIVM 

Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen blijft stabiel. Dat blijkt uit cijfers van 
het LCPS, het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding. In totaal liggen nu 673 
coronapatiënten in het ziekenhuis. 

Op de intensivecare-afdelingen bevinden zich nu 200 mensen met Covid-19. Dat is één patiënt 
minder dan zaterdag. Op de verpleegafdelingen liggen 473 coronapatiënten, twee minder dan 
zaterdag. 

Tussen zaterdagochtend en zondagochtend zijn 2347 nieuwe 
coronabesmettingen geregistreerd. Dat zijn er 73 minder dan het geactualiseerde aantal 
(2420) van zaterdag. En wederom minder dan het zevendaags gemiddelde, blijkt uit cijfers van 
het RIVM, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. 

Het afgelopen etmaal zijn twee sterfgevallen door corona gemeld. Dat wil overigens niet zeggen 
dat ze in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Als een coronapatiënt overlijdt, wordt dit soms 
pas na een tijdje doorgegeven.  
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Het aantal geregistreerde coronabesmettingen tussen zaterdagochtend en zondagochtend 
zijn onvolledig. Dat bevestigt het RIVM na berichtgeving door de NOS. Officieel zijn er 2347 
nieuwe besmettingen gemeld.. Dat zijn er 73 minder dan het geactualiseerde aantal (2420) 
van zaterdag.  

Maar niet alle gegevens uit de teststraten zijn namelijk doorgegeven. Het werkelijke aantal 
besmettingen kan daardoor hoger uitvallen. 

In Amsterdam waren het afgelopen etmaal met 235 nieuwe besmettingen, de meeste 
geregistreerde besmettingen, gevolgd door Rotterdam (99), Den Haag (84), Utrecht (59) en 
Almere (50). Bron: AD, 8 augustus 2021.    
 

 
Voorzichtige daling nieuwe besmettingen in de regio, 2 gemeenten terug bij af. Het aantal 
dagelijks coronabesmettingen in Oost-Nederland is zich aan het stabiliseren. In de regio's 
IJsselland en Noord- en Oost-Gelderland werden vandaag weliswaar iets meer besmettingen 
gemeld dan gisteren, maar het gaat om minieme stijgingen. 
 
Het lijkt erop dat Oost-Nederland de besmettingspiek definitief achter zich heeft liggen. Medio 
juli werden er in de afzonderlijke veiligheidsregio's elke dag honderden nieuwe besmettingen 
gemeld, maar dergelijke uitschieters worden steeds zeldzamer.  
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In totaal staat de teller in Oost-Nederland vandaag op 217 nieuwe coronabesmettingen, dat 
er zijn zeven minder dan de 224 van gisteren. Flevoland zag de grootste daling, daar werden 
vandaag 77 nieuwe besmettingen gemeld, gisteren waren dat er nog 100. IJsselland (61 tegen 
51) en Noord- en Oost-Gelderland (77 tegen 73) beleefden een kleine stijging.  
 
In een groot aantal gemeenten werden de afgelopen 24 uur helemaal geen besmettingen 
gemeld. Dat daar niet altijd conclusies aan verbonden kunnen worden, bewijzen 
Zwartewaterland en Hattem. Gisteren stond de coronateller in deze plaatsen nog op nul, 
terwijl ze vandaag de uitschieters zijn, met 35,3 en 32,3 positieve tetst per 100.000 inwoners. 
Dat past dan wel weer in het beeld van de afgelopen week, toen in beide gemeenten relatief 
veel nieuwe besmettingen werden gemeld.  
 
In ons land zijn tussen zaterdagochtend en zondagochtend 2347 nieuwe coronabesmettingen 
geregistreerd. Dat zijn er 73 minder dan het geactualiseerde aantal (2420) van zaterdag. En 
wederom minder dan het zevendaags gemiddelde, blijkt uit cijfers van het RIVM, het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.  
 
Het afgelopen etmaal zijn twee sterfgevallen door corona gemeld. Dat wil overigens niet zeggen 
dat ze in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Als een coronapatiënt overlijdt, wordt dit soms 
pas na een tijdje doorgegeven.  
 
Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen blijft stabiel. Dat blijkt uit cijfers van 
het LCPS, het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding. In totaal liggen nu 673 
coronapatiënten in het ziekenhuis.  
 
Op de intensivecare-afdelingen bevinden zich nu 200 mensen met Covid-19. Dat is één patiënt 
minder dan zaterdag. Op de verpleegafdelingen liggen 473 coronapatiënten, twee minder dan 
zaterdag. Bron: De Stentor, 8 augustus 2021. 

 

De schoonmoeder van Desiree (51) sloeg ineens wartaal uit. Door direct 

in te grijpen, redde zij haar leven 

Toen haar schoonmoeder tijdens een lunch wartaal begon uit te slaan, wist Desiree Dekker 
(51) uit Amersfoort meteen dat het mis was. Ze herkende de signalen van een beroerte en 
belde 112. Nu wil ze met haar verhaal anderen waarschuwen. ‘Ik moet er niet aan denken wat 
er gebeurd was als wij er niet geweest waren.’  

Dekker kan zich eerste kerstdag 2020 nog helder voor de geest halen. Maandenlang had ze 
haar 86-jarige schoonmoeder Corrie Brand uit Wijk bij Duurstede niet gezien vanwege het 
coronavirus. Twee weken van tevoren ging ze samen met haar man in quarantaine om er zeker 
van te zijn dat ze virusvrij was. Het stel verheugde zich op een gezellige lunch en haalde het 
favoriete huzarenslaatje van Corrie Brand in huis. Hoe anders verliep die lunch dan het zich 
had voorgesteld. Bron: AD, 8 augustus 2021.  

Verzorgers dierentuin bezorgd: sneeuwluipaard Ramil heeft corona 

In de rubriek Dierenmens schrijft Annemarie Haverkamp over dieren met een verhaal. Deze 
week maken de verzorgers van sneeuwluipaard Ramil zich zorgen, want hij heeft corona. 

Sneeuwluipaard Ramil in de San Diego Zoo heeft corona. Zorgelijk nieuws, want de wereld 
telt nog maar weinig sneeuwluipaarden. Dierentuinen zijn uitermate zuinig op de roofdieren 
met hun prachtige witgevlekte vacht. Bron: AD, 8 augustus 2021. 
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Ramil @AP  

  

Bosbranden teisteren Zuid-Europa. De Italiaanse stad Pescara werd vorige week hard 
getroffen. © EPA 
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Bosbrand Italië: evacuatie 400 inwoners en toeristen 

Meer dan vierhonderd mensen zijn zondag wegens een bosbrand geëvacueerd uit de Italiaanse 
badplaats Campomarino Lido, aan de Adriatische Zee. Ook hotels en campings in de omgeving 
werden ontruimd. 

Op een video die de brandweer verspreidde is te zien hoe dikke rookwolken door de straten 
van de badplaats trekken en vlammen een café bedreigen. Foto’s op sociale media toonden 
het vuur rondom huizen. De brandweer probeerde vanuit de lucht het vuur te bestrijden met 
een blusvliegtuig en een helikopter. 

In het zuiden van Italië en op de eilanden Sicilië en Sardinië woeden al de hele week 
bosbranden. Door de droogte, de hoge temperaturen en de harde wind laaien de branden 
gemakkelijk op en zijn ze moeilijk te blussen. Ook Albanië, Griekenland en Turkije kampen 
met branden. Tot dusverre zijn zeker tien mensen omgekomen: twee in Griekenland en acht 
in Turkije. Bron: De Stentor. 8 augustus 2021.   

 

© AP — Onder meer militairen werkten zondag mee aan het zetten van de coronaprikken 
tijdens de grootscheepse vaccinatiecampagne in Tunesië.  

In Tunesië was zondag een grote vaccinatiecampagne tegen coronavirus 

Tunesië heeft zondag een grote vaccinatiecampagne tegen het coronavirus gevoerd. Op één 
dag hebben exact 551.008 mensen van veertig jaar en ouder een vaccin tegen het coronavirus 
gekregen, zo meldt het ministerie van Volksgezondheid. 

De vaccinatiemarathon is een initiatief van president Kais Saied. Hij heeft alle veertigplussers 
in het land opgeroepen een coronaprik te halen bij een van de 335 vaccinatiecentra. 

Rond 13.00 uur hadden al iets meer dan 300.000 mensen een prik gekregen. 

Tunesië heeft de afgelopen twee weken meer dan zes miljoen doses vaccins ontvangen van 
Arabische en westerse landen. De komende dagen worden nog twee miljoen en vervolgens nog 
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eens vier miljoen vaccins verwacht. Tunesië hoopt met die voorraad 50 procent van de 
bevolking te kunnen vaccineren tegen midden oktober. 

Het Noord-Afrikaanse land wordt zwaar getroffen door de Deltavariant van het virus. 
Bovendien is het vaccineren van de bevolking erg laat op gang gekomen. Het 
aantal coronadoden in Tunesië is sinds maart meer dan verdubbeld, tot boven de 20.000. 

Bij de bevolking heerst grote onvrede over de manier waarop de coronacrisis werd aangepakt. 
Naar aanleiding daarvan heeft president Kais Saied op 25 juli de regeringsleider ontslagen en 
de werkzaamheden van het parlement opgeschort. Bron: AD, 9 augustus 2021. 

Cruiseschip meldt zes coronabesmettingen en evenveel contactgevallen 

Op een cruiseschip dat zondag aanmeerde in Marseille, in het zuiden van Frankrijk, zijn 
verschillende coronabesmettingen ontdekt. ‘We hebben zes mensen die positief zijn getest, die 
behoren tot twee gezinnen, en evenveel contactgevallen', zo meldt rederij Costa Cruises. De 
betrokkenen reizigers zijn in isolatie geplaatst. 

 De passagiers maken deel uit van een groep van 180 toeristen die een week lang een cruise 
maakten op de Middellandse Zee. Het schip heeft onderweg aangelegd in Spanje en Italië. 

Iedereen aan boord van het schip Costa Smeralda had vorige week, voor het vertrek in 
Marseille, negatief getest op COVID-19. Volgens het gezondheidsprotocol moesten de 
passagiers halverwege de reis een tweede keer worden getest. Maar omdat een van de 
opvarenden koorts had, werden die tests vroeger uitgevoerd. 

Alle toeristen die positief hebben getest, werden evenals de personen die contact met hen 
hadden, in afzondering geplaatst. De betrokkenen hebben het schip onderweg bovendien niet 
verlaten in Italië. Na terugkeer in Marseille werden ze met ziekenwagens naar huis gebracht. 
Bron: AD, 9 augustus 2021.  

 

© AFP — De Costa Smeralda in januari vorig jaar in de Italiaanse haven van Civitavecchia, 
zo'n 70 kilometer ten noorden van Rome.  
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Sinds uitbraak pandemie zijn in VS meer dan 1 miljoen kinderen niet 

ingeschreven bij lokale scholen 

In de Verenigde Staten hebben sinds de uitbraak van de coronapandemie meer dan 1 miljoen 
kinderen van schoolgaande leeftijd zich niet ingeschreven bij lokale scholen. Dat bericht The 

New York Times op basis van een analyse in samenwerking met Stanford University. De 
gegevens hadden betrekking op twee derde van alle openbare scholen in de VS. 

De meest opzienbarende afname van het aantal nieuw ingeschreven scholieren deed zich voor 
in buurten onder en net boven de armoedegrens, waar het gemiddelde jaarinkomen voor een 
gezin van vier 35.000 dollar (circa 29.750 euro) of minder was. 

Onder de meer dan één miljoen kinderen die niet kwamen opdagen bij hun lokale scholen, 
fysiek of online, waren volgens cijfers van de overheid meer dan 340.000 kleuters. In de staten 
Florida, Georgia, Louisiana en North Carolina was zestig procent van de ontbrekende kleuters 
in het voorjaar van 2021 nog afwezig. 

Vooral ouders in buurten waar de lokale scholen tijdens de pandemie geheel overgingen 
op digitaal onderwijs, schreven hun kinderen niet in, zo blijkt uit de analyse. Scholen in grote 
steden, die een onevenredig groot aantal gekleurde studenten uit armere gezinnen bedienen, 
waren het meest geneigd om klaslokalen voor langere tijd te sluiten. 

Onderwijs op afstand zorgt in de VS voor veel verdeeldheid. Het wordt gesteund door ouders, 
beleidsmakers en leerkrachten die zich zorgen maken over de verspreiding van het virus in 
klaslokalen. Maar toen er in de zomer van 2020 bewijs naar voren kwam dat het 
gezondheidsrisico kon worden beperkt, waarschuwden veel kinderartsen en 
ontwikkelingsdeskundigen dat schoolsluitingen ernstige gevolgen kunnen hebben voor 
kinderen, zowel emotioneel als academisch. Bron: AD, 8 augustus 2021.   
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Hoewel het dit jaar relatief rustig is op het Zwolse water, ervaart een aantal woonbootbewoners 
nog steeds overlast van waterrecreanten. © Frans Paalman  
 

Minder huurbootjes en beroerde zomer: stroom klachten over herrie op 
Zwolse wateren damt in 
 
Met bijna een halvering van het aantal huurboten op de Zwolse grachten probeert de gemeente 
Zwolle greep te krijgen op de toegenomen drukte op het water. Woonbootbewoners hebben 
zich vorig jaar beklaagd over geluid, het aanvaringsrisico en de golfslag die bootjes 
veroorzaken. Helpen de maatregelen?   
 
Blij is hij er niet mee, maar hij had weinig keus, zegt Mark Wessels. De eigenaar van Rondvaart 
Zwolle heeft 31 motorbootjes te huur, maar deze zomer liggen er 20 in depot. ‘Anders zou de 
gemeente de vergunning van mijn ligplaats intrekken.’ Daar baalt de recreatieondernemer wel 
van, want dat scheelt financieel een slok op de borrel, al zijn de bootjes deze zomer minder in 
trek door het slechtere weer. ‘Een geluk bij ongeluk, als je begrijpt wat ik bedoel.’   
 
 
Zijn motorbootjes leidden vorige zomer tot klachten van woonbootbewoners. Ze maakten te 
veel lawaai, er werd te snel mee gevaren waardoor ze golfslag veroorzaakten en zorgden 
simpelweg voor te veel drukte op de stadsgrachten en uitlopers ervan. Vooral 
woonbootbewoners langs de het Almelose Kanaal vonden dat hun woongenot werd aangetast 
en schreven een brief naar de gemeente met het verzoek om in te grijpen.  
 
Dat deed de gemeente onder meer door Rondvaart Zwolle deels aan de ketting te leggen. ‘Het 
aantal verhuurbootjes in Zwolle ligt rond de vijftig, dat is karig voor een stad als Zwolle. Wij 
zijn met 31 de grootste aanbieder, 20 liggen er nu in depot. Iedere waterondernemer kan hier 
bootjes aanbieden, ook als je niet uit Zwolle komt. Die twintig van mij zijn de enige bootjes ter 
wereld die niet in Zwolle mogen varen’, zegt Wessels.  
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‘Vorig jaar waren hier acht man aan het werk, nu alleen Mark en ik’, vult zijn rechterhand 
Beau aan. ‘Veel mensen vieren vakantie dit jaar weer in het buitenland. Dat zorgt, behalve 
het weer, ook voor minder aanvragen.’    
 
Waar het bedrijf vorig jaar geregeld klachten ontving, is dat deze zomer niet het geval, zegt 
Wessels. Wat er met zijn ‘vloot’ gebeurt, is afwachten. De gemeente bezint zich op beleid, 
omdat waterrecreatie de laatste jaren zo’n vlucht heeft genomen.  
 
De Zwolse toekomst lijkt aan louter elektrisch gedreven fluisterbootjes, het type waar Wessels 
juist afstand van nam omdat ze geen lange tochten kunnen maken. ‘Ik wil daar best op 
overstappen, maar dan moet ik wel de garantie hebben dat ik er acht maanden per jaar mee 
mag varen. Een elektrisch boot kost 10.000 euro per stuk, een benzinemotortje 1000’, 
illustreert de ondernemer, die volgend jaar meer duidelijkheid verwacht. ‘En laten we niet 
vergeten dat de drukte vooral komt door particuliere bootjes. Dat is nog steeds de overgrote 
meerderheid op het water.’   
 
Merken woonbootbewoners het verschil? Ligt eraan wie je het vraagt. De een zegt dat er nog 
overlast is. ‘Er wordt niet gehandhaafd’, zegt bijvoorbeeld Norbert de Leeuw van de 
gelijknamige B&B. Hij is niet de enige die ontbrekend toezicht aanhaalt. De bootjes scheren 
langs zijn woonboot, leggen er zelfs aan, waarbij met privacy geen rekening wordt gehouden, 
zegt De Leeuw. ‘Het zijn vooral toeristen.’ Hij ziet een verbod op motorbootjes als enige 
oplossing om de overlast in te dammen.  

Ondanks de 24 graden is het deze zaterdagmiddag rustig op het Almelose Kanaal. ‘Wanneer 
regen wordt voorspeld, ga je geen bootje huren’, verklaart De Leeuw.   

 
 

Bootjes, suppers en waterfietsen vormen op warme dagen een bonte stoet gebruikers op het 
water in Zwolle. © Frans Paalman   

Een aantal woonbootbewoners heeft een bord nabij de boot geplaatst, waarmee passanten 
worden herinnerd aan de maximum snelheid van zes kilometer per uur. Sommigen hebben 
voorzorgsmaatregelen genomen, zoals het plaatsen van palen om aanvaringen te voorkomen. 
‘Soms is het gewoon onwetendheid, mensen die een bootje huren hebben geen idee van de 
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golfslag die ze veroorzaken’, zegt bewoner Mario, wiens boot als Airbnb te boeken is. ‘Als je 
ziet hoeveel bootjes alcohol aan boord hebben’, geeft hij een andere verklaring van de overlast.   
 

Een bewoner die anoniem wil blijven, sluit zich daarbij. Hij wijst naar een particulier 
motorbootje aan de overkant. ‘Maken jongeren vaak een tochtje mee, dat is gewoon zuipschuit. 
Maar over het algemeen is het dit jaar veel rustiger vergeleken met vorig jaar. Toen was het 
echt wildwest.’ Bron: De Stentor, 9 augustus 2021.   

Vakantievierende jeugd vreest verplichte PCR-test: ‘Virus gaat daar als 
een dolle rond’  

Wie terugkeert uit een geel vakantieland moet sinds gisteren bij vertrek vanuit het buitenland 
een coronabewijs laten zien. Voor groepen jongeren die vakantie vieren in feestoorden aan de 
Middellandse Zee, kan dat consequenties hebben.  

De Brabantse moeder Mira (haar achternaam is bij de redactie bekend) zit met de handen in 
het haar. Haar 17-jarige dochter bivakkeert sinds vorige week met vijf vriendinnen op Kreta, 
in Chersonissos. Aanvankelijk zou de groep meiden naar Spanje gaan. ‘Vanwege de oplopende 
coronabesmettingen werd Spanje enige tijd terug op oranje gezet, dus hebben de vriendinnen 
hun reis omgeboekt naar Kreta, want Griekenland stond in het reisadvies van Buitenlandse 
Zaken op geel.’ Bron: AD, 9 augustus 2021.   

Grote treinstations in Randstad hardst geraakt door corona, kleine 
stations in de provincie het minst 

Treinstations in de Randstad zagen het aantal dagelijkse reizigers veel harder dalen als gevolg 
van de coronamaatregelen dan stations in de provincie. Dat blijkt uit nieuwe gedetailleerde 
cijfers van NS per station.  

Bekend was al dat NS het aantal dagelijkse treinreizigers over 2020 met ruim 55 procent zag 
dalen tot 591.000 per dag. De cijfers over het afgenomen aantal reizigers lopen echter per 
station sterk uiteen, blijkt nu. Geen enkele van de 380 stations trok meer 
reizigers. Schiphol kende de grootste afname. De verklaring daarvoor is dat het internationale 
vliegverkeer door corona vrijwel stilviel. Weten normaliter ruim 98.000 reizigers per dag het 
bij de luchthaven behorende treinstation te vinden, vorig jaar was daarvan met 29.753 
mensen slechts een derde over.   

Utrecht CS, Nederlands grootste treinstation en spoorwegknooppunt, ging van 207.360 
dagelijkse reizigers voor de coronacrisis naar slechts 87.221 in- en uitstappers: 58 procent 
minder. Het aantal dagelijkse reizigers op Amsterdam CS zakte met 60 procent van bijna 
200.000 naar ruim 79.000 per dag. De hoofdstad trok immers nog nauwelijks 
toeristen. Rotterdam CS kwam uit op 44.029 reizigers per dag, 57 procent minder dan in 
2019. Den Haag CS zakte van 98.818 naar 38.255 treinreizigers (min 61 procent).  

Buiten de Randstad was de daling kleiner, waarbij kleine stations relatief meer reizigers wisten 
te behouden dan de stations van de steden. Zo daalde het aantal reizigers op 
station Middelburg met ‘slechts’ 49 procent: van 4693 naar 2400 reizigers per dag. In Noord-
Brabant ging Breda terug van 37.053 naar 16.711, een min van 55 procent. 
Station Tilburg ontving 16.016 dagelijkse in- en uitstappers tegen 35.503 in de tijd voor 
corona. Dat is eveneens min 55 procent.   

De dagelijkse reizigersstromen op Arnhem CS en Nijmegen CS kelderden met respectievelijk 
54 en 56 procent tot 20.893 en 21.026 mensen. Zwolle ging van 42.123 dagelijkse 
treinreizigers naar 19.722 ( min 53 procent), Enschede van 9645 naar 4298 mensen (min 55 
procent). 

Station Lansingerland, bij Zoetermeer, zag het aantal dagelijkse reizigers van alle stations het 
minst teruglopen. De afname bedroeg daar slechts 27 procent. Volgens NS komt dit doordat 
het station sinds mei 2019 een openbaarvervoerknooppunt is geworden, met aansluiting op 
de metro RandstadRail tussen Rotterdam en Den Haag CS. Andere stations die het relatief 
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goed deden, zijn het Friese Akkrum (min 45 procent), Nijmegen Dukenburg (min 45 procent), 
het Brabantse Oudenbosch (min 40 procent) en het Zeeuwse Rilland-Bath (min 36 procent). 

De cijfers betreffen gemiddelden over het gehele jaar. Tijdens de eerste coronalockdown van 
april en mei vorig jaar zat er nog slechts 15 procent van het normale aantal reizigers in de 
treinen van NS. Vervolgens liepen de aantallen weer behoorlijk op, zeker nadat vanaf 1 juni 
mondkapjes in het openbaar vervoer verplicht werden en de dienstregeling van de treinen 
weer grotendeels was hersteld. Bron: AD, 9 augustus 2021.  

 

China straft ruim dertig functionarissen die verantwoordelijk waren voor 

verspreiding Deltavariant 

De Chinese autoriteiten hebben ruim dertig functionarissen 
gestraft die verantwoordelijk worden gehouden voor de verspreiding van de Deltavariant van 
het coronavirus. Het gaat volgens staatsmedia onder meer om burgemeesters, bestuurders 
van gezondheidsdiensten en directeuren van ziekenhuizen en vliegvelden. 

China wist de binnenlandse verspreiding van het virus vorig jaar nog tot bijna nul terug te 
brengen. Het land heeft al maanden geen sterfgevallen door corona meer gemeld, maar kampt 
inmiddels wel weer met een nieuwe uitbraak. Die heeft zich verspreid naar tientallen steden 
en is gelinkt aan schoonmakers op een vliegveld in Nanjing. 

De Chinese autoriteiten vertrouwen niet alleen op vaccinaties om verspreiding van het virus 
tegen te gaan. Ze reageren op uitbraken door lokaal strenge lockdowns op te leggen 
en massaal mensen te testen. 

Dat gebeurde vorige week onder meer in de metropool Wuhan, waar het coronavirus in 2019 
voor het eerst opdook. Daar maakten de autoriteiten zondag bekend dat ze in enkele dagen 
tijd nagenoeg alle 11 miljoen inwoners hebben getest. Bron: AD, 9 augustus 2021.   
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Tokio meldt 458 aan Olympische Spelen gerelateerde besmettingen  

Tokio heeft na de sluiting van de Olympische Spelen 458 aan het sportevenement gerelateerde 
besmettingen met het coronavirus gemeld. Zondag kwamen er nog eens 28 bij. De 
besmettingen zijn sinds 1 juli bijgehouden.  

Afgelopen donderdag kondigde Japan strengere maatregelen aan om het aantal besmettingen 
in het land tegen te gaan. Zo werd de noodtoestand, die in Tokio al gold, naar acht andere 
regio's uitgebreid na een snelle stijging van het aantal coronabesmettingen tijdens de 
Olympische Spelen.  

De Olympische Spelen werden zondag beëindigd. Op 24 augustus gaan de Paralympische 
Spelen in Tokio van start. Bron: AD, 9 augustus 2021.   

Vaccinatielocatie in Middelburg vernield 

Op een vaccinatielocatie in Middelburg heeft een 61-jarige man vanochtend een tent vernield 
met een mes. Ook probeerde hij de tent in brand te steken. Hij is opgepakt. 

Een beveiliger zag de man, die zelf in Middelburg woont, na de vernielingen wegrijden op een 
fiets. Agenten wisten hem even verderop te arresteren. Hij kwam volgens de politie verward 
over en zit vast. Bron: AD, 9 augustus 2021.   

Twee gratis zelftesten bestellen 

Iedereen die dat wil, kan binnenkort twee gratis zelftesten bestellen. ’Testen blijft belangrijk 
want zonder dat je het zelf weet, kun je andere mensen besmetten met het coronavirus, ook 
als je geen klachten hebt’, aldus het ministerie van Volksgezondheid.  

Deze maand krijgen alle Nederlandse huishoudens een brief met een code in de bus, waarmee 
ze de twee gratis zelftesten kunnen bestellen. De eerste brieven vallen morgen op de 
mat. Scholieren en studenten kunnen de gratis zelftesten ook krijgen via hun school, 
universiteit of andere opleiding. Wie meer dan twee zelftesten nodig heeft, kan ze kopen bij de 
supermarkt, drogist en apotheek. 

Vorig jaar liep direct na de zomervakantie het aantal coronabesmettingen en 
ziekenhuisopnames snel op. Het kabinet hoopt dat dit najaar te voorkomen, onder meer met 
de gratis verstrekking van de zelftesten. Bron: AD, 9 augustus 2021.  

Eurostar gaat meer rijden tussen Londen en Parijs  

De Eurostar gaat later deze maand weer vaker rijden tussen Londen en Parijs. In de tweede 
helft van augustus worden in de weekenden meer treindiensten gereden, zegt een 
woordvoerster van de hogesnelheidstrein tegen het Duitse persbureau DPA. Afhankelijk van 
de vraag wordt de capaciteit verder opgeschaald. Mogelijk komen er ook meer ritten tussen 
Londen en Amsterdam.  

De Eurostar heeft zwaar te lijden gehad onder de coronapandemie en dreigde failliet te 
gaan. De passagiersaantallen daalden met 95 procent en de dienstregeling werd 
teruggebracht tot één retourrit per dag tussen Londen en Parijs en tussen Londen en 
Amsterdam. 

Sinds gisteren zijn de regels versoepeld voor reizigers die vanuit Frankrijk naar het Verenigd 
Koninkrijk reizen. Mensen die volledig zijn gevaccineerd hoeven bijvoorbeeld niet meer in 
quarantaine. Die regels golden al voor reizigers uit Nederland. Bron: AD, 9 augustus 2021. 
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In Frankrijk is het verplicht aan te tonen dat men is gevaccineerd, 

negatief getest of hersteld van coronavirus 

In Frankrijk is het nu ook verplicht bij een bezoek aan cafés en restaurants en bij lange trein- 
of busreizen aan te tonen dat men is gevaccineerd, negatief getest of van het coronavirus 
is hersteld. Ook zijn zorgmedewerkers nu verplicht zich te laten vaccineren. De omstreden 
'coronapasplicht' en vaccinatieverplichting die maandag zijn ingegaan vormen een uitbreiding 
van de coronamaatregelen die al van kracht waren. Zo was de pas al verplicht in musea, 
bioscopen en gelegenheden voor grote evenementen. 

Er is veel politiek verzet gerezen en er is massaal betoogd, vooral tegen de verplichte inenting. 
Het constitutionele hof gaf echter vrijdag het groene licht, omdat de maatregelen de grondwet 
niet zouden schenden, maar een redelijk resultaat zijn van een noodzakelijke afweging tussen 
de volksgezondheid en de grondrechten. Het hof torpedeerde wel de mogelijkheid dat 
zorgmedewerkers die weigeren zich te laten inenten en geen negatieve test willen tonen, 
kunnen worden ontslagen. Ze worden geschorst. De maatregelen gelden tot minstens 15 
november. Bron: AD, 9 augustus 2021.   

Ministers gaan praten over coronacrisis 

Een aantal ministers praat maandag weer over de coronacrisis en de maatregelen die gelden 
om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Grote aankondigingen of wijzigingen worden 
nog niet verwacht. Vrijdag staat er namelijk een persconferentie gepland waarin wel veel 
bekend zal worden gemaakt. Maandag wordt er wel weer een tussentijdse update gegeven. De 
meest betrokken bewindspersonen spraken elkaar deze zomer vrijwel elke maandag over de 
situatie.  

Voor de persconferentie van vrijdag zal het kabinet alle coronamaatregelen tegen het licht 
houden. Zo moet onder meer duidelijk worden wat er na de zomer gebeurt met de maatregelen 
in het voortgezet onderwijs. Maar ook de nog geldende beperkingen in de horeca, 
voor evenementen en nachtclubs en winkels zijn onderwerp van gesprek. Daarnaast moet de 
komende tijd worden beslist of de 1,5 meter in het hoger onderwijs kan worden losgelaten. 
Als studenten onderling afstand moeten houden, is volledig fysiek onderwijs niet mogelijk. 

Het kabinet praat deze week ook over de basismaatregelen, zoals de 1,5 meter afstand in het 
algemeen. Bron: AD, 9 augustus 2021.  

Aantal coronabesmettingen gedaald 

Het aantal nieuwe coronabesmettingen is voor de vierde dag op rij gedaald. Tussen 
zondagochtend en maandagochtend zijn 2077 positieve coronatests geregistreerd bij het 
RIVM, het laagste aantal sinds 5 juli. 

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu telde zondag 2347 nieuwe positieve tests. 
Dat cijfer gaf mogelijk wel een vertekend beeld omdat niet alle meldingen konden worden 
doorgegeven door een technische storing. Het effect daarvan is volgens een woordvoerder van 
het RIVM echter erg klein. 

In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 18.096 positieve tests. Dat komt neer op 
gemiddeld 2585 nieuwe besmettingen per dag. Dat gemiddelde is nu al tijden aan het 
afnemen. 

Volgens het instituut zijn er het afgelopen etmaal twee sterfgevallen door corona gemeld. Dat 
wil overigens niet zeggen dat ze in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Als een coronapatiënt 
overlijdt, wordt dit soms pas na een tijdje doorgegeven. Zondag werd ook het overlijden van 
twee personen geregistreerd. 
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Amsterdam had verreweg de meeste nieuwe besmettingen afgelopen etmaal, in totaal 167. In 
Rotterdam werden 77 positieve tests geteld en in Den Haag 63. In Almere en Utrecht ging het 
om respectievelijk 46 en 38 nieuwe besmettingen. Bron: AD, 9 augustus 2021.   

Code in plaats van sneltesten rondgestuurd 

 
De reden dat de komende weken bestelcodes in plaats van sneltesten worden rondgestuurd 
is vooral omdat men bang was dat de sneltesten te warm zouden worden tijdens de 
zomerperiode. Dat zegt het ministerie van Volksgezondheid desgevraagd. Grootschalig 
sneltesten uitdelen stuit op allerlei praktische problemen. 

Tussen nu en september krijgen alle huishoudens een code thuisgestuurd waarmee ze twee 
zelftesten kunnen bestellen. Die worden vervolgens binnen tien dagen verzonden. Het idee is 
dat mensen zich na de vakantie laten testen voor ze zich weer mengen in het maatschappelijk 
verkeer. Dat roept de vraag op waarom er niet voor is gekozen om iedereen gewoon 
rechtstreeks een sneltest toe te sturen. 

Dat was om praktische redenen, zegt het ministerie. De meeste tests mogen niet warmer 
worden dan dertig graden. Toen de plannen voor dit project werden opgesteld, was de vrees 
dat dat tijdens de zomer mis zou gaan. Als mensen met vakantie zijn en de test een tijdje op 
de mat ligt, kan hij minder betrouwbaar worden. Bovendien is de kans kleiner dat mensen 
tests ongebruikt weggooien als ze deze zelf moeten bestellen in plaats van direct opgestuurd 
krijgen. Bron: AD, 9 augustus 2021.  

Jachthaven Noordschans is een van de weinige waar nog wél plek is voor 

een bootje: ‘Het gaat echt hard’ 

Nieuwe en tweedehands boten. Ze zijn door de coronapandemie nauwelijks aan te slepen. En 
de prijzen? Die gaan door het dak. Heb je er eenmaal eentje, dan wacht een nieuwe uitdaging: 
een ligplaats vinden. Pepijn Oosthoek van Jachthaven Noordschans had het nog nooit zo 
druk. ‘Uit alle windstreken krijgen we aanvragen.’ 

Het is een zon overgoten vrijdagmiddag met flink wat wind. In volle vaart gaan de zeilboten 
overstag op het Hollands Diep. Ze laveren tussen de tankers en binnenvaartschepen door. 
Een vermakelijk schouwspel vanaf het terras van paviljoen de Noordschans, dat die middag 
afgeladen zit met fietsers en bootmensen. In de jachthaven is het een komen en gaan van 
zeilbootjes. Bron: BN DE Stem, 9 augustus 2021.   

Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen toegenomen 

Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is vandaag iets toegenomen, na de 
lichte daling een dag eerder. In totaal liggen er nu 690 patiënten met Covid-19, de ziekte die 
wordt veroorzaakt door het coronavirus. Dat zijn er zeventien meer dan zondag, blijkt uit 
cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). 

De bezetting in de ziekenhuizen laat al bijna een week een stabiel beeld zien, met kleine 
schommelingen tussen de 662 en 690 opgenomen covidpatiënten. Op de intensivecare-
afdelingen is het wel drukker aan het worden. Daar liggen nu 212 coronapatiënten, een 
toename van twaalf en het hoogste aantal sinds half juni. Op de verpleegafdelingen liggen 478 
coronapatiënten, vijf meer dan zondag.  

In de afgelopen 24 uur kwamen er op de verpleegafdelingen 52 nieuwe 
coronapatiënten binnen. Op de ic's werden negentien patiënten binnengebracht. Bron: AD, 9 
augustus 2021.   
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Corona raakt ook professionele voetbalclubs 

Corona raakt ook professionele voetbalclubs financieel hard. De Duitse voetbalclub Borussia 
Dortmund heeft het afgelopen boekjaar een verlies van 72,8 miljoen euro geleden, tegen een 
verlies van 44 miljoen een jaar eerder. De coronacrisis veroorzaakte vooral verminderde 
inkomsten voor de club uit wedstrijdactiviteiten, zoals toegangskaarten en catering.  

Aan de inkomstenkant waren de cijfers dieprood. De totale opbrengsten waren 358,6 miljoen, 
tegen 486,9 miljoen een seizen eerder. De inkomsten rond thuiswedstrijden vielen nagenoeg 
helemaal weg. Bron: AD, 9 augustus 2021.   

Rutte blijft tegen vaccinatieplicht: ‘Op dit moment niet nodig’ 

Het kabinet wil geen vaccinatieplicht invoeren, zoals in sommige andere landen nu wel 
gebeurt. ‘Nederland is daar geen voorstander van’, zegt demissionair premier Rutte vanmiddag 
na overleg met de meest betrokken ministers. ‘Op dit moment willen we dat niet, maar je weet 
nooit hoe de situatie zich ontwikkelt.’  

Daarmee sluit Rutte niet uit dat er in de toekomst een prikplicht komt in de strijd tegen het 
coronavirus. Maar daar zijn nu geen plannen voor, benadrukt hij. ‘Wij zien geen noodzaak 
voor een vaccinatieplicht’, aldus Rutte. ‘Als bepaalde bedrijven daar toch voor kiezen, kan het 
zijn dat de rechter daarover moet oordelen.’ Volgens Rutte is de vaccinatiegraad in Nederland 
momenteel hoog. ‘Maar het vaccin werkt niet bij iedereen. En in een aantal landen zie je de 
discussie over verplicht vaccineren.’ Zo geldt in Frankrijk sinds vandaag een vaccinatieplicht 
voor zorgmedewerkers. Het kabinet heeft echter ‘geen beslisboom’ om een prikplicht op te 
gaan leggen, zo zegt premier Rutte.  

Volgens de premier daalt het aantal coronabesmettingen in Nederland gestaag. ‘We zien ook 
dat het aantal ziekenhuisopnames niet stijgt. Dat betekent dat er geen aanleiding is tot het 
nemen van extra maatregelen.’ Rutte drukt vakantiegangers wel op het hart om zich na 
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terugkeer in Nederland te laten testen. Iedereen zou een zelftest moeten doen, óók mensen 
die al zijn gevaccineerd of het virus hebben gehad. Alle Nederlandse huishoudens krijgen deze 
maand een brief waarmee ze gratis twee zelftesten kunnen aanvragen.  

‘Het is een verantwoordelijkheid van iedereen om een zelftest te doen als je terugkomt van 
vakantie’, zegt Rutte. De brief voor de gratis testen noemt hij een ‘bewustwordingscampagne’.  

Vorige week zette het kabinet een streep door alle grotere festivals in Nederland. Rutte maakte 
toen bekend dat eendaagse festivals deze zomer alleen mogen doorgaan onder strikte 
voorwaarden: met maximaal 750 bezoekers en in de open lucht of in een open tent. Het 
kabinetsbesluit was een grote domper voor festivalorganisatoren. Eerder werden tot 1 
september alle meerdaagse festivals afgeblazen, zoals Lowlands.  

Komende vrijdag neemt het kabinet een besluit over het doorgaan van een- en meerdaagse 
festivals ná 1 september. Een daarvan is de Formule 1 in Zandvoort, die op 5 september 
verreden zou moeten worden. Vrijdagavond om 19.00 uur houden Rutte en demissionair 
minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) weer een persconferentie. Dan moet duidelijk 
worden hoe het na 1 september verder gaat met de coronamaatregelen. Het kabinet wil 
daarover deze week knopen doorhakken, na advies van het Outbreak Management Team 
(OMT). 

Na de versoepelingen van eind juni ging het helemaal mis met de besmettingscijfers in 
Nederland. Vooral in het nachtleven liep het uit op een fiasco. Het systeem van Testen voor 
Toegang bleek allesbehalve waterdicht. In twee weken tijd verspeelde het kabinet de 
voorsprong op het virus die dankzij de vaccinatiecampagne was bereikt. Daarom moesten 
Rutte en De Jonge fors ingrijpen. Zo ging het nachtleven weer op slot. Bron: AD, 9 augustus 
2021.  

Corona-certificaat massaal vervalst in Frankrijk 

Vanaf vandaag is een coronapas verplicht in de Franse horeca, maar volgens media in dat 
land wemelt het nu al van nepcertificaten en kunnen besmette mensen overal naar binnen.  

De gezondheidsbewijzen zijn te koop via social media: ’krijg je QR-code zonder prikken.’ De 
Belgische Standaard schrijft dat soms ook doktoren, apothekers of medewerkers van 
vaccinatiecentra meewerken aan de fraude. 

In Bordeaux werden vorige week twee jonge vrouwen van 18 en 20 opgepakt. Ze werkten in 
een vaccinatiecentrum en hadden een handeltje opgezet in valse vaccincertificaten. Via mond-
op-mondreclame en op Instagram brachten ze hun waar aan de man. Wie zijn BSN-nummer 
gaf en 50 tot 300 euro stortte, kreeg een certificaat zonder ook maar één prik. Ze riskeren 
zeven jaar cel en een boete van 45.000 euro, aldus de Belgische krant. 

In Lyon werd een administratief medewerker van een vaccinatiecentrum ontmaskerd die 
dagelijks tien tot twintig certificaten uitgaf. 

De bedragen om aan zo’n valse pas te komen variëren nogal, maar lopen op tot 500 euro. De 
krant sprak met de Franse cyberexpert David Sygula die zegt dat zo’n beetje de helft van de 
certificaten oplichting betreft. 

Controle aan de deur is ook al niet waterdicht. Eén QR-code kan zonder problemen op 
verschillende plaatsen tegelijk worden gescand, stelden journalisten van Libération vast. 

Wie de eerste keer betrapt wordt, krijgt een boete van 750 euro, de tweede maal is het het 
dubbele bedrag en daarna wordt het 3750 euro en zes maanden cel. Bron: De Telegraaf, 9 
augustus 2021.   
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Man vernielt tent vaccinatielocatie Middelburg met mes 

De politie heeft maandagochtend een 61-jarige man aangehouden die een tent van een 
vaccinatielocatie in Middelburg heeft vernield met een mes. Ook probeerde hij de tent in de 
fik te steken. 

De politie kreeg rond 04.30 uur een melding van een beveiliger binnen dat een 61-jarige man 
bezig zou zijn om een tent van 10 bij 5 meter te vernielen. De man bewerkte het tentzeil met 
een mes en probeerde volgens de politie om de tent in brand te steken. 

Toen de politie ter plaatse kwam, probeerde de verdachte op de fiets te vluchten. Agenten 
wisten hem even verderop te arresteren. Hij kwam volgens de politie verward over en zit vast. 

De politie doet onderzoek naar het incident. Bron: De Telegraaf, 9 augustus 2021.   

Lichte stijging nieuwe coronabesmettingen in de regio, wel ‘de nul’ voor 
verrassende gemeente 

Waar landelijk gezien het aantal dagelijkse coronabesmettingen is gedaald, is in Oost-
Nederland juist een kleine stijging te zien. De gemeente Hattem telt echter geen enkele nieuwe 
besmetting, terwijl het gisteren nog bij de koplopers in deze regio hoorde.  

Wie het aantal nieuwe coronabesmettingen uit de veiligheidsregio’s Noord- en Oost-
Gelderland, Flevoland en IJsselland bij elkaar optelt komt vandaag uit op 236. Dat zijn er 24 
meer dan een dag eerder. Ten opzichte van zaterdag is het aantal met 12 gestegen.  

In Flevoland is de laatste dagen een daling van het aantal positieve tests te zien. Ging het 
zondag nog om 77 coronabesmettingen, vandaag zijn dit er 69. Toch zijn er in de regio meer 
meldingen, omdat het aantal positief geteste mensen in Noord- en Oost-Gelderland en 
IJsselland is gestegen. Op de Veluwe en de Achterhoek van 74 naar 92 in een dag tijd. In 
IJsselland van 61 naar 75.  

Drie gemeenten vallen in de regio op met relatief veel besmettingen. Per 100.000 inwoners 
scoren Ommen (33,3 positieve tests), Putten (33,2) en Raalte (34,5) het slechtst op deze 
maandag. Toch behoren geen van deze gemeenten daarmee in de categorie met de donkerrode 
kleur op de kaart.  

Dat was gisteren overigens ook niet het geval. Opvallend is wel het aantal besmettingen in 
Hattem. Het stadje langs de IJssel noteerde gisteren nog 32,8 positieve tests per 100.000 
inwoners. Dat was na Zwartewaterland het meest in Oost-Nederland. Vandaag heeft de 
gemeente als enige in de regio geen enkele besmetting te melden. Hattem verandert in een dag 
tijd dus van het (bijna) slechtste in het beste jongetje van de klas.  

Het aantal nieuwe coronabesmettingen uit het hele land is vandaag voor de vierde dag op 
rij gedaald. Tussen zondagochtend en maandagochtend zijn 2077 positieve coronatests 
geregistreerd bij het RIVM, het laagste aantal sinds 5 juli.  

Het RIVM telde gisteren 2326 nieuwe positieve tests. Dat cijfer geeft mogelijk wel een 
vertekend beeld, omdat niet alle meldingen konden worden doorgegeven door een technische 
storing. Het effect daarvan is volgens een woordvoerder van het RIVM echter erg klein.  

Volgens het instituut zijn er het afgelopen etmaal twee sterfgevallen door corona gemeld. Uit 
de regio’s Noord- en Oost-Gelderland, Flevoland en IJsselland zijn geen meldingen binnen 
gekomen van sterfgevallen als gevolg van het coronavirus.  
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Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is maandag iets toegenomen, na de 
lichte daling een dag eerder. In totaal liggen er nu 690 patiënten met Covid-19. Dat zijn er 17 
meer dan zondag, blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding 
(LCPS).  

Op de intensivecare-afdelingen liggen nu 212 coronapatiënten, een toename van twaalf en het 
hoogste aantal sinds half juni. Op de verpleegafdelingen liggen 478 coronapatiënten, vijf meer 
dan zondag. Bron: De Stentor, 9 augustus 2021.  

 
Anti-vaccin demonstraten bestormden het oude televisie centrum in 

veronderstelling dat BBC er gevestigd was 

Anti-vaccin-demonstranten bestormden maandag het oude televisiecentrum in Londen, in de 
veronderstelling dat daar de BBC huisde. Dat melden diversie Britse media, waaronder de 
krant de Guardian.  

De BBC was voorheen inderdaad gevestigd in het pand, maar vertrok in 2013 naar een andere 
locatie. Drie studio's in het gebouw zijn nog in het bezit van de nieuwszender, maar deze 
worden verhuurd aan, onder meer,  ITV, dat daar Britse shows opneemt zoals 'Good Morning 
Britain'. De redactie van de BBC zit echter tegenwoordig in Portland Place, zo'n acht kilometer 
verderop. 

Onder de mensen buiten het voormalige BBC-gebouw bevond zich ook Piers Corbyn, de broer 
van de voormalige leider van de Labour Party, Jeremy Corbyn. Op een livestream is te horen 
hoe hij zegt: ‘We moeten deze klootzakken overnemen.’ Andere aanwezigen beschreven de 
media als 'het virus'. Bron: AD, 9 augustus 2021.   
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Marechaussee heeft geen boetes hoeven uit te schrijven omdat reizigers 
geen coronabewijs bij zich hadden 

De Koninklijke Marechaussee heeft vandaag bij de Belgische grens geen boetes hoeven 
geven omdat reizigers geen geldig coronabewijs bij zich hadden. Hoewel mensen al vanaf 
zondag gecontroleerd konden worden op zo'n bewijs, werd dit maandag voor het eerst gedaan. 
Volgens een woordvoerder zijn vanaf 13.00 uur zo'n 65 auto's steekproefsgewijs aangehouden 
in Bladel, waar reizigers via de A67 de grens van België met Nederland passeren. Ze werden 
naar een controlepost vlakbij Eersel begeleid. 

Reizigers vanaf 12 jaar die uit EU-landen met een geel reisadvies komen, moeten per 8 
augustus een coronabewijs kunnen laten zien, oftewel een vaccinatiebewijs, een herstelbewijs 
of een negatief testbewijs. 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. Wie tijdens een controle geen coronabewijs bij zich 
heeft, krijgt een boete van 95 euro. 

‘Je ziet dat in landen als België en Frankrijk strenge regels gelden, dus de meeste mensen zijn 
wel voorbereid’, aldus de zegsman. Naast Nederlanders zijn veel Belgen en Duitsers 
gecontroleerd. Volgens de marechaussee is dat toeval. Bron: AD, 9 augustus 2021. 
 

 

De Slag om de Schelde is over de grens van 400.000 bioscoopbezoekers gegaan. De film heeft 
daarmee de status Platina Film behaald, meldt het Nederlands Filmfestival maandag. Het is 
de eerste keer sinds het begin van de coronacrisis dat een film zo veel bezoekers heeft 
getrokken.  
 
De uitreiking van de award vond maandagochtend plaats. Hoofdrolspeler Gijs Blom verraste 
zijn medespeler Susan Radder. 
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De laatste film met een platina status was De beentjes van Sint-Hildegard. Die film kreeg begin 
maart 2020 de bijbehorende award. De Slag om de Schelde, van regisseur Matthijs van 
Heijningen, ging in december met vertraging in première. In juni werd de film bekroond met 
een Gouden Film voor 100.000 bezoekers. 
 
De film vertelt het verhaal van de grootste veldslag in de Tweede Wereldoorlog op Nederlands 
grondgebied. Die vond plaats in het najaar van 1944 in Zeeland, toen de nazi's de zeearm 
richting Antwerpen afsloten om de toevoer van voorraden naar de geallieerde legers te stoppen. 
De hoofdrollen worden naast Blom en Radder gespeeld door Jamie Flatters, Jan Bijvoet en 
Tom Felton. Bron: NU.nl, 9 augustus 2021.  
 

Versoepel de maatregelen nu wanneer intensive cares leeg zijn 

Versoepel de maatregelen nu, wanneer de intensive cares in de ziekenhuizen zo goed als leeg 
zijn, want anders liggen ze in de herfst opnieuw vol.’ Dat zegt infectioloog Jeroen van der Hilst 
van het Belgische Jessaziekenhuis in een reportage van TV Limburg. 

‘We moeten snel versoepelen en door de zure appel heen bijten. Wie niet gevaccineerd is, zal 
ziek worden, maar ouderen en kwetsbaren hebben de keuze voor een inenting gehad. We 
kunnen dus versoepelen en de bijhorende ziekenhuisopnames spreiden, want anders volgt 
een piek in de herfst’, stelt van der Hilst. 

De infectioloog verwacht in de herfst een piek in het aantal ziekenhuisopnames. ‘Op dit 
moment hebben we nog heel weinig ziekenhuisopnames, maar in de herfst gaan we zeker 
meer verspreiding van het virus hebben en dan gaat die kleine groep van mensen die nog niet 
gevaccineerd zijn, aan de beurt zijn. Wat we nu doen is er eigenlijk voor zorgen dat we een 
hoge piek in de herfst gaan krijgen’, aldus van der Hilst. Bron: AD, 9 augustus 2021. 
 

In een Russisch zieken zijn zeker negen coronapatiënten overleden aan 

zuurstofgebrek  

In een Russisch ziekenhuis zijn zeker negen coronapatiënten gestorven aan 
zuurstofgebrek door een defecte zuurstoftoevoer. De pijp zou onder de grond zijn gebarsten, 
melden Russische media. 

Het ongeluk gebeurde op de intensivecare-afdeling van het hospitaal in de Zuid-Russische 
stad Vladikavkaz, de hoofdstad van de Russische deelrepubliek Noord-Ossetië. Er lagen daar 
in totaal 71 personen. Niet iedereen lag aan de zuurstof. Inmiddels worden de patiënten op 
zuurstofflessen aangesloten. Bron: AD, 9 augustus 2021. 

Coronetest zou ook na augustus vergoed moeten worden door overheid 

Het laten afnemen van een coronatest om mee naar het buitenland te reizen zou ook na 
augustus nog door de overheid moeten worden vergoed. Zo wordt een grote groep mensen die 
net buiten het hoogseizoen op vakantie gaat niet met flinke extra kosten opgezadeld. Dat 
zeggen bedrijven en organisaties in de reissector tegen BNR. 

De mogelijkheid om een gratis coronatest te doen vervalt in principe aan het einde van 
augustus, maar het kabinet moet nog een definitief besluit nemen over eventuele verlenging. 
Frank Oostdam, directeur van reiskoepel ANVR, hoopt dat die langere periode voor gratis 
testen er inderdaad komt. ‘Hoewel de overheid nadrukkelijk heeft aangegeven dit tot uiterlijk 
eind augustus te willen faciliteren, zouden wij het ook een goede zaak vinden als het kabinet 
deze periode nog met een maand verlengt, tot eind september.’ 

Petra Kok van TUI is het daarmee eens. ‘Buitenlandse bestemmingen vragen ons om een test. 
Waarom? Omdat wij gewoon een veel te hoge besmettingsgraad hadden. Dat is eigenlijk ook 
veroorzaakt door die enorm oplopende cijfers in juli, na de 'Dansen met Janssen-
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versoepelingen'. Dus vind ik wel dat de overheid dan ook een beetje verplicht is om gratis 
testen door te zetten.’  

Ook de ANWB zegt voorstander te zijn van een verlenging van de gratis testperiode. Bron: AD, 
9 augustus 2021.  

Australië krijgt beschikking over vaccin Moderna 

Australië krijgt vanaf volgende maand eindelijk ook de beschikking over het Moderna-vaccin. 
Het land heeft grote problemen met de vaccinatiecampagne. Er is een tekort aan Pfizer-vaccins 
en de bevolking weigert massaal AstraZeneca vanwege de mogelijke bijwerkingen. Er liggen 
een miljoen doses van AstraZeneca ongebruikt in de koeling. Nog maar 22 procent van de 26 
miljoen Australiërs is volledig gevaccineerd. Ter vergelijking: In Nederland is tweederde van 
de bevolking al volledig gevaccineerd. Bron: AD, 9 augustus 2021.  

 

Coronavaccinatie verplicht voor militairen in VS 

Een coronavaccinatie wordt verplicht voor de 1,3 miljoen Amerikaanse militairen. De 
vaccinatieplicht gaat uiterlijk half september in. President Joe Biden is positief over deze 
boodschap die zijn defensieminister Lloyd Austin maandag overbracht aan de strijdkrachten. 

Biden en Austin zijn ervan overtuigd dat de maatregel nodig is om de troepen overal ter wereld 
zo veilig mogelijk te kunnen laten werken. De president wijst op de Deltavariant die zich 
sneller kan verspreiden onder mensen die niet zijn ingeënt en roept opnieuw iedereen op zich 
'onmiddellijk' te laten vaccineren.  
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‘Ik ben trots dat onze militaire vrouwen en mannen zullen blijven helpen de strijd tegen deze 
pandemie te leiden door een voorbeeld te stellen door hun mede-Amerikanen veilig te houden’, 
aldus Biden in een verklaring. Geschat wordt dat ongeveer de helft van de militairen al twee 
prikken heeft gehad.  

Vorige maand zei Biden al dat alle burgers in overheidsdienst moeten aantonen dat ze volledig 
zijn ingeënt. Zo niet, dan moeten ze een mondkapje op en zich regelmatig laten testen. Hij gaf 
toen ook opdracht een vaccinatieplicht bij defensie uit te werken. Het ministerie van 
Veteranenzaken had toen al besloten van zijn zorgverleners en personeel een volledige 
vaccinatie te eisen. Bron: AD, 9 augustus 2021. 

In coronajaar 2020 hebben Nederlanders minder gefietst  

In het coronajaar 2020 hebben Nederlanders ruim dertien procent minder fietskilometers in 
de benen zitten dan in het jaar ervoor, ziet BOVAG na analyse van CBS-cijfers. Waar 
Nederlanders in 2019 nog gemiddeld 1112 kilometer fietsten, was dat vorig jaar 966 kilometer. 
Wel pakten mensen in 2020 vaker de fiets voor recreatie. 

De gevolgen van de coronamaatregelen kwamen in het fietsen het duidelijkst naar voren in 
het geringere aantal kilometers in verband met onderwijs en opvang (-39,3 procent) en woon-
werkverkeer (-32,5 procent). De gemiddelde Nederlander van 12 jaar en ouder legde in het 
coronajaar 254 recreatieve kilometers op de tweewieler af, dat is juist een stijging van 30,3 
procent in vergelijking met 2019.  

Zeeland is de enige regio waar in totaal meer werd gefietst dan in 2019: 1255 kilometer legde 
de Zeeuw in 2020 gemiddeld af, ruim tien procent meer dan het jaar ervoor. Bron: AD, 9 
augustus 2021. 

Martinique vraagt toeristen terug te keren naar huis ivm stijging 
coronabesmettingen 

Het Franse eiland Martinique, in de Caraïbische Zee, vraagt toeristen die op het eiland 
verblijven terug te keren naar huis. Het land heeft te maken met een stijging van het aantal 
coronabesmettingen. 

De autoriteiten kondigden daarom de tweede fase van de lockdown af, zo meldde prefect 
Stanislas Cazelles. Die tweede fase betekent onder meer dat de stranden gesloten worden, net 
als andere plaatsen van ontspanning en cultuur. 

Verder worden winkels gesloten, behalve voedingswinkels en apotheken. ‘De hotels zullen ook 
gesloten worden, behalve voor mensen die hier werken of mensen die hier verblijven’, zei 
Cazelles. Ook bedrijven en overheden krijgen de vraag om zich bij de lockdown aan te sluiten, 
zodat hun medewerkers zoveel als mogelijk van huis uit kunnen werken. 

‘De regels zijn strikt, en ze zullen pas weer opgeheven worden zodra de gezondheidssituatie 
dat toelaat’, aldus Cazelles. 

Martinique heeft te maken met bijna 1.200 coronabesmettingen per elke 100.000 inwoners. 
Bovendien heeft pas 22 procent van de bevolking een eerste dosis van een vaccin gekregen. 
Bron: AD, 10 augustus 2021.  
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Texas heeft alle ziekenhuizen verzocht alle niet noodzakelijke medische 
ingrepen uit te stellen 

De Amerikaanse staat Texas heeft alle ziekenhuizen verzocht om medische ingrepen uit te 
stellen die niet absoluut noodzakelijk zijn. Gouverneur Greg Abbott wil hiermee ruimte 
scheppen om alle coronapatiënten goed te kunnen helpen, zo schrijft hij in een brief aan de 
ziekenhuizen. 

In Texas groeit het aantal besmettingen door de besmettelijke Deltavariant van het 
coronavirus. In de staat met negenentwintig miljoen inwoners komen er dagelijks ongeveer 
twaalfduizend besmettingen bij, zo blijkt uit gegevens van de autoriteiten. Op dit moment 
liggen ongeveer negenduizend covidpatiënten in het ziekenhuis. 

De staat probeert medisch personeel uit andere staten te werven en infuuscentra moeten 
worden heropend om patiënten van bloedplasmabehandelingen te voorzien. 

Republikein Abbott heeft coronamaatregelen, zoals het dragen van mondkapjes, verboden. 
Slechts vierenveertig procent van de bevolking is volledig ingeënt. 

De Amerikaanse autoriteiten melden dagelijks ongeveer honderdduizend nieuwe 
besmettingen. In juni, voordat de Deltavariant toesloeg, waren dat er gemiddeld tienduizend 
per dag. Op dit moment overlijden iedere 24 uur meer dan vierhonderdvijftig Amerikanen aan 
het coronavirus, aldus de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC.  Bron: AD, 10 augustus 
2021.  
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In New South Wales is een recordaantal coronabesmettingen vastgesteld 
ondanks strenge lockdown 

In de Australische deelstaat New South Wales, met Sydney als hoofdstad, is een recordaantal 
besmettingen vastgesteld. Ondanks de strenge lockdown, werden de afgelopen 24 uur 356 
nieuwe besmettingen gemeld, het hoogste aantal sinds het begin van de pandemie.  

Vier oudere mensen overleden aan de gevolgen van het virus, geen van hen was gevaccineerd. 
‘We weten dat New South Wales moeilijke tijden doormaakt, maar we weten ook dat de vaccins 
een belangrijk instrument zijn om de verspreiding in te perken en het aantal 
ziekenhuisopnames in te perken', zei regionaal premier Gladys Berejiklian.  

Grote delen van de staat bevinden zich al sinds eind juni in een strenge lockdown. Die strikte 
regels, gecombineerd met het feit dat Australië een eiland is, hielpen het land de voorbije 
maanden aanvankelijk om de verspreiding van de pandemie met succes te bestrijden. Maar 
ook hier slaat de besmettelijkere Deltavariant nu toe.  

Minder dan twintig procent van de Australische bevolking is volledig gevaccineerd, zesendertig 
procent is deels ingeënt. Onder meer vanwege scepsis uit de bevolking gaat de 
vaccinatiecampagne minder vlot. Bron: AD, 10 augustus 2021. 

India meldt afgelopen etmaal 28.201 nieuwe coronabesmettingen 

India heeft het afgelopen etmaal 28.204 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat is 
het laagste aantal sinds 16 maart, melden Indiase autoriteiten. 
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In India zijn er in totaal al meer dan 32 miljoen besmettingen gemeld. Het aantal doden liep 
in de laatste 24 uur op met 373 naar een totaal van 428.682. Bron: AD, 10 augustus 2021. 

Gebruik van de fiets nam in 2020 met dertien procent af 

Ondanks veel meer plezier- en sportieve tochtjes gingen Nederlanders vorig jaar door corona 
minder fietsen. Het aantal fietskilometers kelderde onder de 1.000 km per persoon per jaar, 
blijkt uit een nieuwe analyse van BOVAG. 

De coronalockdowns leken de fiets een flinke boost te geven. Fietsenwinkels hadden het zo 
druk dat veel modellen, zeker e-bikes, moeilijk leverbaar waren. Een analyse van de CBS-
cijfers door brancheclub BOVAG nuanceert dat beeld. Het totale fietsgebruik nam in 2020 
met 13 procent af ten opzichte van het jaar daarvoor. Gemiddeld fietste elke Nederlander van 
12 jaar en ouder 966 kilometer per jaar. Dat is 146 kilometer minder dan in 2019.   

Reden voor de afname is uiteraard dat mensen massaal gingen thuiswerken en ook scholen 
sloten. Bron: AD, 10 augustus 2021.  
 
  

 

Productie Nederlandse industrie op hoogste niveau ooit 

De productie van de Nederlandse industrie lag in juni net als een maand eerder op het hoogste 
niveau ooit. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is daardoor het door de 
coronacrisis geleden productieverlies ruimschoots goedgemaakt. 

De gemiddelde dagproductie van de industrie was in juni 17,9 procent hoger dan in dezelfde 
maand vorig jaar. Ten opzichte van juni 2019 bedroeg de groei in juni ruim 7 procent. 



54 

 

De industrie draait al een paar maanden boven pre-crisisniveaus. Aan het begin van de crisis 
in het voorjaar van 2020 kampte de industrie nog met sluitingen van fabrieken en andere 
maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Daarna zette het herstel in. 
Bron: AD, 10 augustus 2021.  

Hoe kunnen scholieren en studenten gemotiveerd worden voor 
coronavaccinatie 
 
In verschillende van de 25 GGD-regio's bespreken onderwijsinstellingen en de GGD met 
elkaar hoe ze scholieren en studenten bij de opening van het nieuwe schooljaar 
kunnen interesseren voor coronaprikken. Dat bevestigt een woordvoerster van de GGD na een 
bericht in de Volkskrant. 
 
Waar dat allemaal gebeurt, kon ze niet precies zeggen omdat het een zaak is van de regio 's 
zelf. De focus van de initiatieven ligt puur op voorlichting aan de vaccinatiekandidaten, of ze 
zich echt laten prikken kunnen ze uiteindelijk altijd zelf bepalen. De GGD verstrekt de nodige 
voorlichtingsmaterialen. 
 

Tieners kunnen sinds begin vorige maand coronaprikken krijgen, maar stromen nog niet echt 
massaal toe. Er zijn niet alleen dergelijke contacten met middelbare scholen, maar ook met 
hogescholen en universiteiten, aldus de GGD. Bron: AD, 10 augustus 2021. 

In Vietnam heerst momenteel de grootste coronagolf sinds uitbraak 
pandemie 

Vietnam kampt momenteel met de grootste coronagolf sinds de uitbraak van de pandemie. In 
het laatste etmaal zijn 8390 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. In totaal brengt dat 
het aantal positieve testen nu op 228.135 in de afgelopen maanden. Daarnaast zijn nog eens 
4145 mensen overleden. Bron: AD, 10 augustus 2021.  
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Vraag naar personeel neemt toe 

De vraag naar personeel in Nederland neemt de laatste tijd toe, merken detacheerders en 
uitzendorganisaties. Volgens de Vereniging van Detacheerders Nederland (VvDN) worden er 
weer meer opdrachten vergeven dan in dezelfde periode vorig jaar. En volgens laatste cijfers 
van de brancheorganisatie voor uitzendorganisaties ABU is er ook beduidend meer werk voor 
uitzendkrachten. 

Door de coronapandemie was er vorig jaar terughoudendheid bij opdrachtgevers, maar dat tij 
keert volgens de VvDN nu. De laatste maanden zijn 'behoorlijk' wat opdrachtgevers gestart 
met het zoeken naar medewerkers. De komende kwartalen zal daarom de werkgelegenheid bij 
detacheerders toenemen, verwacht bestuurder Fred Boevé. Ook is er momenteel een forse 
toename in het aantal detacheringsbureaus. Bron: AD, 10 augustus 2021.  

Corona? Startende ondernemers grijpen hun kans, ziet de Kamer van 
Koophandel 
 
Natuurlijk hielden ondernemers het door corona voor gezien. Maar er kwamen en komen nog 
steeds meer nieuwe bedrijven bij. Er zijn meer starters dan stoppers, blijkt uit cijfers van de 
Kamer van Koophandel. Populaire branche: hoveniers. In een maand tijd noteerde die plus 
146 bedrijven. Allemaal zitten ze goed in het werk. Wie dit jaar nog aan de beurt wil komen? 
Opschieten, zeker als het om een grotere klus gaat.  
 
‘Druk? Tot november zit ik helemaal vol en daarna schiet het ook al op.’ Kevin Siemelink (35, 
oud-speler van Go Ahead Eagles en altijd al, net als zijn vader, ‘graag in het groen’) uit 
Deventer hakte twee maanden geleden de knoop door en begon een eigen hoveniersbedrijf. Hij 
zegde zijn loondienstverband bij een Zutphense hovenier op en ging voor zichzelf aan de slag. 
‘Ik wilde iets voor mezelf, gewoon die zelfstandigheid en vrijheid. En iedereen zei tegen me dat 
dit wel hét moment is. Er is zoveel werk. Ja, dat merkte ik gelijk.’ Bron: De Stentor, 10 
augustus 2021.   
 

 

Kevin Siemelink begon twee maanden geleden voor zichzelf als hovenier en zit gelijk vol in het 
werk. Hier is hij bezig met een bestratingsklus bij een woning in Deventer. © Ronald Hissink 
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GGD’s willen vaccineren op scholen vanwege lage vaccinatiegraad bij 
tieners 
 
De vaccinatiegraad blijft achter onder 12- tot 18-jarigen, valt de GGD-koepel op. De tieners 
voegen zich bij andere groepen met een relatief lage vaccinatiegraad, zoals de bewoners van 
achterstandswijken en de bijbelgordel.  
 
Minderjarige tieners zijn vanaf 2 juli uitgenodigd voor een vaccinatie, maar de groep meldt 
zich in tegenstelling tot andere leeftijdsgroepen niet meteen massaal aan voor een prik. Het 
RIVM maakt zich daar vooralsnog geen zorgen over. ‘Het is vakantietijd, we verbinden er nog 
geen conclusies aan’, zegt een woordvoerder. Het gevoel van urgentie zou minder zijn onder 
tieners, omdat ze minder vaak ziek worden van corona. ‘Ons doel en ook onze verwachting is 
dat het percentage gevaccineerde tieners nog flink gaat stijgen.’ Bron: De Stentor, 10 augustus 
2021.   

Op Prinsjesdag niet met de koets door Den Haag 

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima rijden ook dit jaar niet met een koets door Den 
Haag op Prinsjesdag. Vanwege de coronamaatregelen gaat de rijtoer niet door, net als vorig 
jaar. Dat heeft de Eerste Kamer dinsdag laten weten. 

De koning houdt de Troonrede, net als vorig jaar, in de Grote of Sint-Jacobskerk in Den Haag 
en niet in de Ridderzaal. Prinsjesdag is dit jaar op 21 september. Bron: AD, 10 augustus 2021. 

Israël meldt meer dan 6000 coronabesmettingen in één dag 

In Israël zijn er voor het eerst in een half jaar tijd meer dan 6000 coronabesmettingen op één 
dag vastgesteld. Ook het aantal coronapatiënten (394) is op het hoogste niveau in zes 
maanden tijd. Dat meldt het Israëlische ministerie van Volksgezondheid. 

Bijna zestig procent van de ongeveer 9,4 miljoen Israëliërs is volledig gevaccineerd tegen het 
coronavirus. In de Arabische gemeenschap wordt weinig geprikt. In Israël komen alle 
zestigplussers in aanmerking voor een derde prik.  

Nieuwe maatregelen, zoals een mondkapjesplicht bij buitenevenementen en een coronapas 
voor horeca, sportscholen en gebedshuizen, zijn sinds zondag van kracht in Israël. Bron: AD, 
10 augustus 2021.  

Rusland meldt afgelopen etmaal 21.738 nieuwe coronabesmettingen 

In Rusland hebben in het afgelopen etmaal 21.738 mensen positief getest op het coronavirus. 
Daarnaast zijn 792 mensen overleden aan Covid-19, de ziekte die door het virus wordt 
veroorzaakt. Dat melden Russische autoriteiten. 

Sinds het begin van de coronapandemie zijn er bijna 6,5 miljoen mensen positief getest op het 
virus. Bron: AD, 10 augustus 2021.  

Formule 1 krijgt vergunning zonder dat gezondheid van bezoekers wordt 
gewaarborgd  

Twee natuurorganisaties in Zandvoort missen in de evenementenvergunning voor de Formule 
1 races begin september voorschriften om de gezondheid van de bezoekers te waarborgen. De 
clubs stellen dinsdag dat zij zich erover verbazen dat de burgemeester een vergunning heeft 
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afgegeven voor 'een grootschalig evenement met 125.000 deelnemers terwijl dit volgens de 
huidige Covid-19 maatregelen helemaal niet is toegestaan'. 

Ze willen dat de burgemeester op korte termijn duidelijk aangeeft wat wel en niet kan tijdens 
de races en welke bezoekersaantallen worden toegestaan en welke coronamaatregelen 
noodzakelijk zijn om de gezondheid van de bezoekers te waarborgen. 

Begin augustus lieten de gemeente Zandvoort en evenementenorganisatie Zandvoort Beyond 
al weten gewoon door te gaan met de voorbereidingen voor de Formule 1 Heineken Dutch 
Grand Prix. Zandvoort verwacht 3, 4 en 5 september 105.000 bezoekers per dag, maar het 
kabinet kan op 13 augustus besluiten nog met nieuwe, strenge coronaregels voor 
evenementen in september te komen. Bron: AD, 10 augustus 2021. 
 
 

 
 
 

Slechts 43 procent van de tieners heeft een eerste prik gehad: plannen voor 
vaccinaties en voorlichting op scholen 
 
Een aantal GGD’s bespreekt met middelbare scholen in hun regio of er vanaf aankomend 
schooljaar bij scholen kan worden gevaccineerd of dat er voorlichting kan worden gegeven. Zo 
willen zij de vaccinatiegraad opkrikken onder 12- tot 18-jarigen. Tot nog toe heeft slechts 43 
procent van deze leeftijdsgroep zijn eerste prik gehad. 

 
Er zijn zorgen bij de GGD’s over mogelijke virusuitbraken op scholen als die vaccinatiegraad 
niet stijgt. Zo is de GGD Hollands Noorden in gesprek met scholen in het voortgezet onderwijs 
of die openstaan voor vaccinatie bij scholen. De GGD West-Brabant heeft een afspraak staan 
om in september in de internationale schakelklassen in Breda en Bergen op Zoom te 
vaccineren. De GGD Amsterdam bespreekt met scholen of medewerkers voorlichting kunnen 
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komen geven. Bij andere GGD’s als die van Drenthe en Utrecht ‘staan de tieners op de agenda’, 
maar zijn nog geen concrete acties ondernomen. 

 

 
 
In het Zuid-Hollandse dorp Poortugaal krijgt een tiener een coronaprik. Met een speciale 
campagne gericht op jongeren wil de overheid de vaccinatiegraad onder 12- tot 18-jarigen 
verhogen. Foto Arie Kievit  
 
‘Wij weten dat sommige GGD’s in hun regio initiatieven ontplooien in samenwerking met de 
scholen voor vaccinatie van deze leeftijdsgroep’, zegt een woordvoerder van koepelorganisatie 
GGD GHOR. Daarbij zegt de woordvoerder expliciet dat er in alle gevallen ook voorlichting 
wordt gegeven: ‘Het is heel duidelijk: GGD’s oefenen geen druk uit om je te laten vaccineren, 
niets is verplicht.’  
 
Maar duidelijk is ook voor de GGD-koepel dat de vaccinatiegraad nog achterblijft onder 12- 
tot 18-jarigen. Zo voegen deze minderjarige tieners zich bij andere groepen met een relatief 
lage vaccinatiegraad, bijvoorbeeld de bewoners van achterstandswijken en de bijbelgordel, 
waarop de GGD’s zich nu richten met het zogeheten fijnmazig vaccineren.  
 
Vanaf 2 juli zijn ook minderjarige tieners van 12 tot 18 jaar uitgenodigd voor vaccinatie. Maar 
deze groep meldt zich niet meteen massaal voor een prik, dit in tegenstelling tot oudere 
leeftijdsgroepen die meteen belden als ze aan de beurt waren. In een eerder gedragsonderzoek 
van het RIVM zei zo’n tweeënzeventig procent van de 12- tot 18-jarigen zich te willen laten 
vaccineren. Maar dat percentage is nog lang niet in zicht: tot nog toe heeft drieënveertig 
procent van deze leeftijdscategorie een eerste prik gehad.  
 
Het RIVM maakt zich vooralsnog geen zorgen over het niet al te grote animo onder deze groep. 
‘Het is vakantietijd, we verbinden er nog geen conclusies aan’, zegt een woordvoerder. Het 
gevoel van urgentie zou minder zijn onder tieners omdat ze minder vaak ziek worden van 
corona. ‘Ons doel en ook onze verwachting is dat het percentage gevaccineerde tieners nog 
flink gaat stijgen.’  
 
In sommige prikbussen en andere kleinschalige vaccinatielocaties meldden zich opvallend veel 
tieners. Sommigen kampen met prikangst en voelen zich in zo’n vaccinatielocatie meer 
ontspannen. Ook vinden sommige jongeren het lastig ver vooruit te plannen voor de 
afspraken.  
 
Bij de prikbus in Breda kwam een leraar langs met drie 16- en 17-jarige leerlingen uit de 
internationale schakelklas, bedoeld voor scholieren die nog niet goed Nederlands spreken, 
bijvoorbeeld minderjarige vluchtelingen. ‘De leerkracht vertelde ons dat veel van zijn leerlingen 
nog niet waren gevaccineerd’, zegt een woordvoerder van de GGD West-Brabant. ‘Zo kwamen 
we op het idee om iets te organiseren specifiek voor deze groep.’  
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De GGD West-Brabant begint aankomend schooljaar met voorlichting voor de leerlingen en 
hun ouders. Vervolgens kunnen de scholieren zich in de school door GGD-medewerkers laten 
vaccineren. Ook deze GGD benadrukt de vrijwilligheid: ‘Wij gaan niet zomaar naar een school 
om kinderen te vaccineren zonder dat de ouders dat weten, zoals soms wordt gesuggereerd 
op sociale media. Bij de 12- tot 15-jarigen is bovendien toestemming van de ouders gewenst.’ 
 
De vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs, de VO-raad, juicht de extra 
inspanningen toe om leerlingen meer te motiveren zich te laten vaccineren nu over twee weken 
in de noordelijke regio’s de scholen weer opengaan. ‘We weten dat de gezondheidsrisico’s op 
scholen groter zijn als minder leerlingen zijn gevaccineerd’, zegt de woordvoerder. ‘Maar we 
zijn ook terughoudend. Er mag geen druk zijn.’ ’ Bron: De Volkskrant, 10 augustus 2021.   
 
 

  
 

Honderden mensen met coronavirus onder de leden teruggekeerd van 
hun vakantie 
 
Weer zijn honderden mensen met het coronavirus onder de leden teruggekeerd van hun 
vakantie. Relatief veel mensen waren in Griekenland, Spanje en Frankrijk, maar daarnaast 
zijn meer positief geteste mensen in landen als Kroatië, Italië, Turkije, Hongarije en Marokko 
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geweest, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in de wekelijkse 
cijfers. 
Van lang niet alle mensen die positief testen is de besmettingsbron bekend. Zo zijn er veel 
mensen die niet weten waar en hoe ze het virus hebben opgelopen. Bij een op de drie mensen 
die afgelopen week positief testten, is de ‘setting van besmetting’ wel vastgesteld. 

Van de nieuwe besmettingen van wie de bron bekend is, is bijna twaalf procent besmet geraakt 
tijdens een reis of vakantie. Vorige week ging het om tien procent, de week ervoor acht procent 
en nog een week eerder om vijf procent. Bron: AD, 10 augustus 2021.  
 

Introductieweek moet braver door corona 
 
De introductieweek voor nieuwe studenten, die in bijna alle studentensteden volgende week 
plaatsvindt, gaat door ondanks strenge coronamaatregelen. In veel steden wordt alsnog een 
volwaardig fysiek kennismakingsprogramma uit de grond gestampt, soms aangevuld met 
online activiteiten. ‘We kunnen nog een heel gave week neerzetten.’ 
 
Het is een bekend beeld halverwege augustus in de studentensteden: groepjes kersverse 
studenten trekken er met een ouderejaars op uit om de plaatselijke kroegen, eettentjes, 
verenigingen en universiteit of hogeschool te leren kennen. En natuurlijk elkaar! De 
introductieweek, die overal een andere naam draagt, gaat normaal gepaard met veel bier, 
geslenter en grootschalige feesten. Maar door corona is alles anders. Bron: AD, 10 augustus 
2021.    
 

In Nederlandse ziekenhuizen liggen 686 patiënten met Covid-19, 4 
minder dan dag ervoor 
 
In de Nederlandse ziekenhuizen liggen dinsdag 686 patiënten met Covid-19. Dat zijn er 4 
minder dan maandag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). 
 
Er liggen al een week minder dan 700 coronapatiënten in de ziekenhuizen, maar van een 
duidelijke afname is nog geen sprake. Op de intensivecare-afdelingen is het wel iets 
drukker geworden. Daar liggen nu 214 coronapatiënten, 2 meer dan maandag en het hoogste 
aantal sinds 18 juni. Dat is nog altijd aanzienlijk lager vergeleken met half mei, toen er nog 
meer dan 700 coronapatiënten op de ic's lagen. 
 
Op de verpleegafdelingen liggen nu 472 coronapatiënten, een afname van 6. In de afgelopen 
24 uur kwamen er op de verpleegafdelingen 68 nieuwe coronapatiënten binnen. Op de ic's 
werden 17 patiënten binnengebracht.  Bron: AD, 10 augustus 2021.   
 
Het aantal nieuwe coronabesmettingen daalt verder, maar de afname gaat aanzienlijk 
langzamer dan in de vorige weken. In de afgelopen zeven dagen zijn 18.048 mensen positief 
getest. Dat is 14 procent minder dan een week geleden. Toen meldde het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dat het in zeven dagen tijd 21.005 meldingen van positieve 
tests had gekregen. Het aantal coronapatiënten dat op een verpleegafdeling of intensive care 
komt te liggen, daalt wel snel. Vorige week werden 421 mensen vanwege hun coronaklachten 
opgenomen in een ziekenhuis, ruim een kwart minder dan de 573 nieuwe opnames van de 
week ervoor. Van de 421 belandden 115 op een intensive care, en ook dat is minder dan de 
voorgaande week. Het reproductiegetal, dat aangeeft over het virus uitbreekt of uitdooft, ligt 
tussen de 0,8 en 1,0 momenteel.    
 
Na vier dagen van dalingen is het aantal coronabesmettingen op dagbasis (dinsdag) iets 
toegenomen. Tussen maandag- en dinsdagochtend zijn 2204 positieve coronatests 
geregistreerd bij het RIVM, 145 meer dan maandag. Vergeleken met vorige week dinsdag bleef 
het aantal nieuwe besmettingen vrijwel gelijk.  
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Tot nu toe zijn er 21.344.541 coronaprikken gezet, laat het RIVM vanmiddag weten. Dit 
cijfer omvat zowel eerste als tweede prikken. Bron: AD, 10 augustus 2021.    

Angela Merkel overlegt met deelstaatregeringen over verdere aanpak van 
coronapandemie 

De Duitse bondskanselier Angela Merkel overlegt vandaag met de deelstaatregeringen over de 
verdere aanpak van de coronapandemie. Er zal gepraat worden over een plan om onder meer 
horeca, sportscholen en kappers alleen toegankelijk te maken voor mensen die 
gevaccineerd zijn, negatief getest óf recent hersteld van een coronabesmetting. Dat schrijven 
Duitse media. Bron: AD, 10 augustus 2021. 
 

Duitsland vergroot druk op niet-gevaccineerden 
 
Inwoners van Duitsland die niet gevaccineerd zijn of genezen van Covid-19, moeten vanaf 
medio oktober betalen voor coronatests als ze willen deelnemen aan het openbare 
leven. Daarover zijn bondskanselier Angela Merkel en de leiders van de zestien deelstaten het 
dinsdagmiddag eens geworden, melden Duitse media.  
 
Berlijn en de deelstaten vergaderen over maatregelen om een vierde besmettingsgolf in de 
herfst zo laag mogelijk te houden. De kans op zo’n golf bestaat door het stijgende aantal 
nieuwe besmettingen als gevolg van de besmettelijke Deltavariant.   
 
Het gratis testen stopt met ingang van maandag 11 oktober. ‘Iedereen heeft vanaf nu dan acht 
weken de tijd om zich te laten inenten’, lichtte burgemeester van Berlijn Michael Müller (SPD) 
voorafgaand aan de door hem geleide vergadering al toe bij het voorstel. Wie geen gebruik 
maakt van dat vaccinatieaanbod, moet daarna betalen voor tests. Een uitzondering geldt voor 
mensen die om gezondheidsredenen niet gevaccineerd kunnen worden en voor wie geen 
vaccinatieadvies bestaat (zwangere vrouwen, kinderen en adolescenten). De redenering achter 
de afschaffing is dat de federale overheid (lees: de belastingbetalers) niet kan blijven opdraaien 
voor de kosten van gratis tests als iedereen de kans heeft gehad zich te laten inenten.  
 
De maatregel moet de druk op niet-gevaccineerden vergroten want het vaccinatietempo 
vertraagt en Duitsland wil geen vaccinatieplicht invoeren. Wie niet gevaccineerd of genezen is, 
heeft vanaf 23 augustus bovendien een negatieve testuitslag nodig bij een bezoek aan 
openbare binnenruimtes zoals horeca, bioscopen, fitnessstudio’s, zwembaden, kerkdiensten, 
kappers en andere diensten met lichaamscontact alsook zieken- en verpleeghuizen. Dat kan 
een antigeentest zijn van maximaal 24 uur oud of een PCR-test niet ouder dan 48 uur. Deze 
testplicht geldt in gebieden met meer dan 35 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners in 
een week.    
 
Tot nu toe kunnen Duitse burgers meermaals per week een gratis sneltest laten afnemen. 
Aanbieders van particuliere testcentra bepalen hoeveel de tests gaan kosten. De prijzen 
schommelden in het verleden tussen de 20 en 30 euro.   
 
In Duitsland hebben inmiddels 52 miljoen inwoners (van de 83,7 miljoen) minstens één 
coranaprik gekregen (62,5%) en zijn 45,8 miljoen volledig gevaccineerd (55,1%). Bij de 12- tot 
17-jarigen heeft ruim een miljoen (22,5%) een eerste prik gehad, meldde minister van 
Volksgezondheid Jens Spahn (CDU) dinsdag op Twitter. Bron: AD, 10 augustus 2021.   
 

Geen ‘rode’ gemeenten meer in Oost-Nederland, lichte daling nieuwe 
besmettingen 
 
Het aantal coronabesmettingen beleeft vandaag een lichte daling in Oost-Nederland. Dat is 
opvallend, omdat er landelijk gezien juist sprake is van een kleine stijging. Ook kent deze regio 
voor de eerste keer in dagen geen grote uitschieters qua besmettingen: geen enkele gemeente 
kleurt rood.  
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In totaal staat de teller in Oost-Nederland vandaag op 208 nieuwe coronabesmettingen, dat 
er zijn er bijna dertig minder dan de 236 van gisteren. IJsselland beleefde de grootste daling, 
daar werden vandaag 60 nieuwe besmettingen gemeld, gisteren waren dat er nog 75. De regio’s 
Flevoland(69) en Noord- en Oost-Gelderland (78) zagen het aantal besmettingen ook dalen. In 
het hele land werden de afgelopen 24 uur 2204 nieuwe besmettingen gemeld, zo’n 150 meer 
dan gisteren (2059).   
 
Volgens het RIVM zijn in Oost-Nederland gisteren tien mensen opgenomen in het ziekenhuis, 
van wie de helft afkomstig is uit IJsselland. Voor deze regio is dat het hoogste aantal 
ziekenhuisopnames sinds 20 juli (4). In Noord- en Oost-Gelderland en Flevoland golven de 
opnames al weken op en neer, zonder grote uitschieters. 
 
De afgelopen weken waren Hattem en Zwartewaterland steevast de slechtste jongetjes van de 
klas. Zondag kleurden deze gemeenten nog donkerrood, maar inmiddels lijkt in deze plaatsen 
sprake van een stabilisering. Gisteren kende Hattem helemaal geen besmettingen, terwijl er 
vandaag 16,4 positieve tests per 100.000 inwoners worden gemeld. Daarmee behoort de 
Noord-Veluwse gemeente nog steeds tot de slechtste presteerders in Oost-Nederland, maar de 
situatie is minder zorgelijk dan vorige week.   
 
Meerdere gemeenten kleurden de afgelopen 24 uur grijs, wat betekent dat er weinig tot geen 
besmettingen werden gemeld. Dat gebeurt de laatste weken steeds vaker in dit deel van het 
land. In Nunspeet en op Urk daalde het aantal coronabesmettingen zelfs naar nul.   
 
In de Nederlandse ziekenhuizen liggen dinsdag 686 patiënten met Covid-19. Dat zijn er 4 
minder dan maandag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). 
 
Er liggen al een week minder dan 700 coronapatiënten in de ziekenhuizen, maar van een 
duidelijke afname is nog geen sprake. Op de intensivecare-afdelingen is het wel iets drukker 
geworden. Daar liggen nu 214 coronapatiënten, 2 meer dan maandag en het hoogste aantal 
sinds 18 juni. Dat is nog altijd aanzienlijk lager vergeleken met half mei, toen er nog meer dan 
700 coronapatiënten op de ic’s lagen. 
 
Op de verpleegafdelingen liggen nu 472 coronapatiënten, een afname van 6. In de afgelopen 
24 uur kwamen er op de verpleegafdelingen 68 nieuwe coronapatiënten binnen. Op de ic’s 
werden 17 patiënten binnengebracht. Bron: De Stentor, 10 augustus 2021.     
 

Lareb meldt 600 bijwerkingen zoals oorsuizen en duizeligheid na 
coronavaccinatie  
 
Het Nederlandse bijwerkingencentrum Lareb heeft zo'n 600 meldingen binnengekregen 
over oorsuizen na coronavaccinaties. Over duizeligheid na een coronavaccinatie kwamen 
meer dan 4000 meldingen binnen.  
 
De meldingen hebben betrekking op alle vier de coronavaccins, een exacte onderverdeling is 
er niet. Volgens Lareb hebben sommige mensen kortstondig last van oorsuizingen en andere 
een langere periode. Het bijwerkingencentrum heeft hier geen cijfers van. Ook zijn er geen 
details bekend over de duizeligheid. 
 
Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) in Amsterdam stelde recent vast dat het 
coronavaccin van Janssen tot duizeligheid en oorsuizen kan leiden en dat die bijwerkingen in 
de bijsluiter moeten. Duizeligheid staat ook al in de bijsluiter van de vaccins van 
Pfizer/BioNTech, Astrazeneca en Moderna, maar oorsuizen niet. Bron: AD, 10 augustus 2021.  
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Het Sputnik-V vaccin is ongeveer  83 procent effectief tegen 
de Deltavariant  

Het Russische Sputnik-V vaccin tegen COVID-19 is ongeveer 83 procent effectief tegen 
de Deltavariant van coronavirus. Dat heeft minister Mikhail Murashko gezegd. De 
ontwikkelaars van het vaccin zeiden in juni nog dat Sputnik-V 90 procent effectief was tegen 
de Deltavariant. Gevaccineerde mensen zijn volgens de bewindsman wel voor 95 procent 
beschermd tegen een ernstig ziekteverloop als ze besmet raken met de variant. 

In het ongeveer 144 miljoen inwoners tellende Rusland zijn tijdens de pandemie meerdere 
coronavaccins ontwikkeld, waaronder Sputnik-V. Dat vaccin wordt ook aan veel andere 
landen geleverd. In de Europese Unie nam onder meer Hongarije het middel in gebruik, 
hoewel het nog niet was goedgekeurd door de Europese vaccincontroleur EMA. Het Russische 
coronavaccin wordt niet gebruikt in de Nederlandse vaccinatiecampagne. Bron: AD, 11 
augustus 2021.    

Ruim 84 procent van volwassenen heeft tenminste één vaccinatie tegen 

coronavirus gekregen 

Ruim 84 procent van de volwassenen heeft tot en met afgelopen zondag ten minste één 
vaccinatie tegen het coronavirus gekregen, aldus het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 
Milieu (RIVM). Vorige week meldde het instituut nog dat bijna 85 procent van de 18-plussers 
ten minste één prik had gehad, maar vanwege een aantal correcties in de berekeningen moest 
dat percentage een beetje naar beneden worden bijgesteld. Bron: AD, 10 augustus 2021. 
 

Melbourne verlengd lockdown 
 
De op een na grootste stad van Australië, Melbourne, verlengt de lockdown in een poging een 
uitbraak van COVID-19 tegen te gaan. Dit, terwijl de autoriteiten in Sydney zeiden dat ze 
overwogen de beperkingen voor gevaccineerde inwoners te versoepelen, ondanks dat 
de Deltavariant zich blijft verspreiden. 
 
Australische steden hebben tijdens de pandemie lockdowns gebruikt om uitbraken van het 
coronavirus met succes te beëindigen. Maar de zeer besmettelijke Deltavariant zorgt voor 
nieuwe uitdagingen vanwege de relatief lage vaccinatiegraad in Melbourne.  Bron: AD, 11 
augustus 2021.  
 

Vies gevolg korte vakanties: de bedwants rukt op in Twente 
 
De bedwants rukt op in Twente. Ongediertebestrijders meldden tientallen besmettingen in de 
afgelopen weken. Ze vermoeden dat de vele korte coronavakanties de oorzaak zijn. 
 
Een volwassen bedwants lijkt een beetje op een appelpitje: 5 millimeter lang, een ovaal 
roodbruin lijfje en zes pootjes. De diertjes voeden zich ’s nachts met menselijk bloed, dat ze 
opslurpen via hun holle snuit. Kenmerkend voor de bedwantsbeet is dat het meestal drie rode 
bultjes op rij zijn. De GGD noemt dat ‘ontbijt, lunch en diner'. De bultjes kunnen dagen blijven 
jeuken en trekken pas na een paar weken weg.  
 
Ongediertebestrijder Frans Bakker van FMB services in Westerhaar meldt een opvallende 
toename. ‘Ik heb de afgelopen weken zeker 25 meldingen gehad, dat is veel meer dan andere 
jaren.’ Collega-bedrijf Insektokill in Enschede bevestigt dat: ‘We kregen de afgelopen week al 
zeker 15 opdrachten.’ 

Ilja Jonker van Insektokill vermoedt dat de vele korte vakanties in coronatijd een belangrijke 
oorzaak zijn. ‘Wij verbaasden ons wel over het aantal meldingen, want je denkt dat mensen 
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in coronatijd minder op vakantie gaan. Maar ze maken natuurlijk wel meer korte tripjes, en 
we weten dat hotels in de Randstad regelmatig last hebben van bedwantsen. Mensen die een 
weekendje naar bijvoorbeeld Amsterdam of Scheveningen zijn geweest nemen ze ongemerkt 
mee terug. Ze kruipen in je koffer als je die op bed legt om uit te pakken. En als je dan een 
paar keer zo’n korte vakantie hebt verspreid je die beesten overal.’ Bron: AD, 11 augustus 
2021.  
 

Bijna 9.000 mensen moeten opnieuw gevaccineerd worden in Duitsland 
nadat verpleegster vaccin verwisselde met zoutoplossing 

Nadat een Duitse verpleegster in april een flacon van het Pfizer-vaccin liet vallen, verving ze 
de coronavaccins door een zoutoplossing en diende die aan patiënten toe. Uit politieonderzoek 
blijkt nu dat ze dat mogelijks meermaals heeft gedaan. Bijna 9.000 mensen moeten daarom 
opnieuw ingeënt worden.  

In totaal gaat het om 8.557 mensen die tussen 5 maart en 20 april mogelijk geheel of 
gedeeltelijk geen vaccin hebben gekregen, terwijl ze ervan uitgaan dat dit wel het geval 
is. Daarom zullen de bijna 9.000 mensen voor de zekerheid opnieuw ingeënt moeten worden, 
zegt de Duitse openbare radio-omroep NDR. De meeste getroffenen zijn mensen ouder dan 70. 
Ze werden allen gevaccineerd op dezelfde locatie in Schortens-Roffhausen. 

Toen aan het licht kwam dat de verdachte werkneemster op 21 april zes mensen had 
geïnjecteerd met keukenzout in plaats van de werkzame stof van BioNtech, verklaarde de 
vrouw dat ze wilde verdoezelen dat ze een ampul had laten vallen. Ze werd ontslagen nadat 
de zaak bekend werd, maar na gesprekken met meerdere getuigen nam de twijfel over haar 
uitleg en het mogelijke aantal getroffenen toe. De politie ontdekte bovendien dat de 
verpleegster op sociale media kritiek had geuit op de coronavaccins. Een onderzoek naar haar 
motieven is nog lopende.  

Aangezien de autoriteiten niet weten wie precies de zoutoplossing kreeg, worden alle personen 
die in die periode op de locatie werden ingeënt, opgeroepen voor een nieuwe dosis. De 
patiënten die met de zoutoplossing zijn ‘gevaccineerd’, lopen geen gezondheidsrisico, vertelden 
Duitse gezondheidsfunctionarissen aan NDR. Ook wie eventueel wel twee echte vaccins kreeg, 
loopt geen gevaar bij een eventuele derde prik. 

De advocaten van de vrouw wijzen een politiek motief van hun cliënt van de hand, evenals de 
omvang van de door de autoriteiten vermoede feiten. Zij stellen dat de zoutinjecties op 21 april 
een ‘eenmalig incident’ waren. ‘Er zijn met name geen andere dagen geweest waarop het vaccin 
door onze cliënt niet plichtsgetrouw in de beoogde hoeveelheid werd toegediend,’ luidt het in 
een verklaring. 

Momenteel is ongeveer 57 procent van de Duitse bevolking ingeënt tegen Covid-19. Bron: 
HLN, 10 augustus 2021.   

Dodelijk marburgvirus duikt op in West-Afrikaanse land Guinee 
 
Het dodelijke marburgvirus is opgedoken in Guinee en daarmee voor het eerst in West-Afrika. 
Zeker één persoon is al bezweken aan de gevolgen van de besmetting, maakten de autoriteiten 
bekend. 

 
Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gaat het om het eerste geval ooit in West-
Afrika. Minder dan twee maanden na het einde van een ebola-uitbraak in de staat is het zeer 
besmettelijke virus ontdekt bij een patiënt die inmiddels is overleden. 

Besmettingsgevallen zijn zeer zeldzaam sinds een uitbraak in Angola in 2005. 
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Inmiddels loopt een onderzoek naar de personen met wie de patiënt contact had. Volgens de 
BBC is van vier mensen bekend dat ze in nauw contact zijn geweest met de persoon. Voor 146 
anderen is er een 'mogelijk risico'. 

Het indammen van de uitbraak wordt bemoeilijkt door de gelijktijdige bestrijding van het 
coronavirus. Net als bij een infectie met het verwante ebolavirus leidt het marburgvirus 
meestal tot hoge koorts en inwendige bloedingen. 

Bepaalde vleermuizen en besmet vlees zijn de belangrijkste bronnen voor een besmetting. Het 
wordt op andere mensen overgedragen via direct contact met bloed of andere lichaamssappen. 
Momenteel zijn er geen middelen of vaccinaties tegen het marburgvirus goedgekeurd, aldus 
de WHO. Bron: RTL Nieuws, 9 augustus 2021.    
 
 

 
 
Hulpverleners desinfecteren elkaar tijdens de uitbraak van het Ebolavirus   
 
 

Oorverdovende onweersklap laat ramen trillen: ‘Dit komt echt zeer 
zelden voor’ 
 
Een oorverdovende knal. Zeker het noordelijke deel van Amersfoort kan het maandag aan het 
einde van de middag niet zijn ontgaan. Sommige ramen trilden zelfs en een enkeling dacht 
even aan een ontploffing. Toch bleek Moeder Natuur de boosdoener. ‘Zo’n enorme 
onweersdreun komt zeer zelden voor.’ 
 
De cijfers liegen er niet om. De bliksem van maandagmiddag had een stroomsterkte van 128 
kA (kiloampère), wat ongeveer gelijk staat aan 130.000 volt. Ter vergelijking: uit een 
stopcontact komt maximaal 16 ampère en zo’n 220 volt en een gemiddelde blikseminslag zit 
tussen de 20 en 50 kA qua sterkte. Bron: De Stentor, 9 augustus 2021.  
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Foto ter illustratie. © Hollandse Hoogte / Rob Engelaar 
 

Dit weten we over de kans dat je na vaccinatie ernstig ziek wordt van 
corona 
 
Vaccinatie verkleint de kans op ziekenhuisopname en sterfte als gevolg van het coronavirus 
enorm. Ook in het geval van de Deltavariant. Maar vaccins beschermen niet voor honderd 
procent. Ook gevaccineerden worden soms ernstig ziek, alleen veel minder vaak. Dit weten we 
daarover. 

Eerst moeten we een hardnekkig misverstand uit de wereld helpen: ook als je volledig 
gevaccineerd bent kun je nog corona krijgen. Alleen is dat veel minder waarschijnlijk en is de 
kans dat je ermee in het ziekenhuis komt (of erger) ook klein. 
 
De kans dat je als gevaccineerde de Deltavariant van het coronavirus krijgt, is iets groter dan 
bij de Alfavariant. Maar dat je als gevolg van een besmetting naar het ziekenhuis moet, lijkt 
bij de Deltavariant niet veel anders dan bij de Alfavariant. In beide gevallen is de kans erg 
klein.  
 
Zo goed beschermen de verschillende vaccins tegen besmetting: 

• Volgens Engels onderzoek (pdf) beschermt Pfizer voor 88 procent tegen ziekte door de 
Deltavariant. Dit was 93 procent bij de Alfavariant. 

• AstraZeneca beschermt volgens hetzelfde onderzoek voor 60 procent tegen de 
Deltavariant. Dit was 66 procent bij de Alfavariant 

• Uit Canadees onderzoek (pdf) blijkt dat één dosis van het Moderna-vaccin voor ongeveer 
72 procent beschermt tegen ziekte door de Deltavariant. Dit was bij de Alfavariant 83 
procent. 

• We weten nog niet hoe goed het Janssen-vaccin beschermt tegen ziekte door de 
Deltavariant. Uit onderzoeken vóór de opkomst van de Deltavariant bleek dat dit vaccin 
voor 67 procent effectief is.  
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En zo groot is de kans op ziekenhuisopname of sterfte: 

• Uit Engels onderzoek blijkt dat het Pfizer-vaccin voor 96 procent beschermt tegen 
ziekenhuisopname als gevolg van besmetting met de Deltavariant. Dit is vergelijkbaar 
met de bescherming tegen de Alfavariant (95 procent). 

• In ditzelfde onderzoek werd gevonden dat het AstraZeneca-vaccin voor 92 procent 
beschermt tegen ziekenhuisopname als gevolg van besmetting met de Deltavariant. Ook 
dit is volgens de onderzoekers vergelijkbaar met de bescherming tegen de Alfavariant (86 
procent). 

• Hoe goed het Moderna-vaccin beschermt tegen ziekenhuisopname als gevolg van de 
Deltavariant weten we nog niet goed. Op basis van relatief weinig gevallen 
vonden Canadese onderzoekers dat één dosis Moderna voor 96 procent beschermt tegen 
ziekenhuisopname en sterfte na besmetting met de Deltavariant. Ook dit is volgens de 
onderzoekers vergelijkbaar met de bescherming tegen de Alfavariant (80 procent). De 
verschillen tussen de twee percentages kunnen volgens de onderzoekers het gevolg zijn 
van het kleine aantal gevallen. 

• Volgens Zuid-Afrikaans onderzoek beschermt het Janssen-vaccin voor 71 procent tegen 
ziekenhuisopname als gevolg van besmetting met de Deltavariant. Vóór de opkomst van 
de Deltavariant was dit 85 procent. 

 
Wat is de kans dat ik ondanks vaccinatie overlijd aan COVID-19? We weten dat tijdens de 
eerste coronagolf in 2020 ongeveer 1 procent van de besmette personen overleed aan de 
gevolgen van het virus. In theorie verlaagt vaccinatie de kans op sterfte dus van 1 naar 0,04 
procent wanneer het coronavaccin voor 96 procent effectief tegen sterfte is. Wat de kans op 
overlijden op individueel niveau is, is niet te berekenen.  
 
We weten dat vaccins de overdracht van de Alfavariant tegengingen. Of dat bij de Deltavariant 
ook zo is, wordt nog onderzocht. Als vaccinatie eraan bijdraagt dat het coronavirus nog amper 
rondgaat, dan wordt de kans om ernstige COVID-19 te krijgen uiteraard nog een stuk kleiner. 
Maar honderd procent uitgesloten is het dus niet. Bron: Nu.nl, 10 augustus 2021. 

Coronacontroles op vliegvelden niet waterdicht, Inspectie doet 
onderzoek 

Wie met het vliegtuig terugkomt van vakantie, moet in veel gevallen een vaccinatiebewijs of 
negatief testbewijs kunnen laten zien. Luchtvaartmaatschappijen moeten alle reizigers 
voordat ze het vliegtuig instappen controleren, maar die controle blijkt niet waterdicht. 

De volledige controle gold al voor vluchten uit Spanje en Portugal. Sinds dit weekend is een 
coronabewijs ook verplicht voor reizigers uit andere populaire vakantielanden die op 'geel' 
staan. Voor de luchtvaart geldt een 100-procentscontrole, omdat alle passagiers via één 
ingang het toestel binnengaan en ze dus makkelijk te controleren zijn. 

Bij aankomst op Nederlandse bodem doen de verschillende Veiligheidsregio's steekproeven bij 
de gate om te controleren of de luchtvaartmaatschappijen hun zaakjes op orde hebben. Op 
Eindhoven Airport kon tot vijf procent van de reizigers de afgelopen maanden geen geldig 
bewijs tonen. Die mensen zijn dus niet tegengehouden in hun vakantieland, terwijl dat wel 
had gemoeten. 

‘Wij noteren dan om welke luchtvaartmaatschappijen het gaat’, zegt Adrie Hofman van de 
Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. ‘De Inspectie Leefomgeving en Transport zal daar dan 
verder onderzoek naar doen.’ Het percentage reizigers zonder coronabewijs is de laatste tijd 
wel gedaald, volgens het vliegveld. 
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De Veiligheidsregio controleert met steekproeven. Als iemand niet de juiste bewijzen kan 
overleggen, noteren de controleurs dat. Zij geven het door aan de Inspectie Leefomgeving en 
Transport. 

De controleurs delen dus zelf geen boetes uit. De controle moet namelijk gebeuren door de 
luchtvaartmaatschappij, vooraf. De Veiligheidsregio controleert door middel van de 
steekproeven of die controle op orde is.  
 
Uit eigen waarneming weet Nieuwsuur dat luchtvaartmaatschappij Transavia vorige week op 
zeker twee vluchten vanuit Spanje geen controle uitvoerde. Hofman hoort deze signalen vaker, 
maar zegt er weinig mee te kunnen. 

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) bevestigt in een schriftelijke reactie dat er één 
onderzoek loopt. Welke luchtvaartmaatschappij of specifieke vlucht het betreft, wil de 
instantie niet kwijt. ‘Als blijkt dat een luchtvaartmaatschappij niet naleeft en haar systemen 
niet op orde heeft, dan kan een ILT-inspecteur namens de minister van Volksgezondheid een 
herstelsanctie opleggen in de vorm van een Last onder Dwangsom.’ 

Transavia zegt in een reactie dat signalen over haperende controles meteen worden opgepakt. 
Alle medewerkers op buitenlandse vliegvelden zijn volgens het bedrijf geïnstrueerd. Na 
meldingen worden zij nog eens op de regels gewezen. 

Coalitiepartijen D66 en CDA zijn onaangenaam verrast. D66'er Jan Paternotte noemt de 
haperende controles ‘verbazingwekkend’. Juist in de luchtvaart is een 100-procentscontrole 
makkelijk uit te voeren, zegt hij. ‘Je wordt constant gevraagd om een paspoort of om 
een boardingpass. Dan is het toch heel makkelijk om ook even te checken of mensen die QR-
code wel hebben.’ 

Dat het toch in een heel aantal gevallen verkeerd lijkt te gaan noemt Paternotte ‘onbegrijpelijk’. 
Zijn CDA-collega Joba van den Berg heeft het kabinet inmiddels om opheldering gevraagd. 
‘Als mensen geen adequaat bewijs kunnen overleggen, dienen ze geweigerd te worden.’ 

Ondanks de onvolledige controle en de toename van het aantal 'gele' landen, komen er geen 
extra steekproeven op de Nederlandse vliegvelden, laat het ministerie van Volksgezondheid 
weten. 

Volgens Adrie Hofman van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost is dat ook niet mogelijk. 
‘Daarvoor hebben we de capaciteit niet.’ Wel worden vluchten uit landen waar de besmettingen 
hoog zijn zo goed mogelijk gemonitord: ‘Met een steekpoef kunnen wij natuurlijk ook een 
beetje sturen.’ Bron: NOS, 10 augustus 2021.   

Wie checkt of mensen echt in quarantaine gaan 

De controle op mensen die vanuit zeerhoogrisicolanden terugkeren naar Nederland, is 
allesbehalve waterdicht. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur. Zo is vaak helemaal niet 
duidelijk of mensen wel tien dagen in quarantaine gaan. 

Landen met een zeer hoog risico zijn bijvoorbeeld India, Zuid-Afrika en heel Zuid-Amerika. 
Maar ook het Verenigd Koninkrijk, waar de besmettelijke Deltavariant om zich heen grijpt. 

Reizen van en naar die landen mag, maar onder strenge voorwaarden: reizigers moeten een 
negatieve PCR-test laten zien bij het betreden van het vliegtuig en bij aankomst in Nederland 
moeten ze tien dagen in quarantaine. 
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De controle begint op Schiphol, waar mensen bij aankomst worden opgewacht door 
medewerkers van de GGD Kennemerland. Wie de juiste papieren niet laat zien, wordt 
genoteerd, maar mag wel doorlopen. 

‘Dat zijn per week 45 tot 46 afwijkingen’, zegt Jelle Buijtendijk van GGD Kennemerland. ‘Dus 
dat is 3 op de 1000 passagiers waarbij we een afwijking constateren. Dat is op zich niet veel, 
maar het kan wel aanleiding genoeg zijn om de vliegtuigmaatschappijen erop te wijzen dat ze 
er beter op moeten letten.’ 

De vliegmaatschappijen moeten mensen namelijk controleren bij het betreden van het 
vliegtuig. Wie op Schiphol geen juiste papieren kan overhandigen, is bij vertrek dus niet goed 
gecontroleerd. 

Mensen met de verkeerde gegevens tegenhouden op de luchthaven, dat kan niet. ‘Wij zijn niet 
de douane, dus wij kunnen daar niet op letten. Wij hebben de opdracht gekregen om vooral 
de luchtvaartmaatschappijen te toetsen.’ 

De GGD registreert alle afwijkingen, maar maakt vervolgens op basis van een steekproef een 
selectie van 300 formulieren. Die worden doorgestuurd naar het speciale belcentrum. 

Wie eenmaal thuis in quarantaine zit, kan gebeld worden door iemand van de ANWB. De 
organisatie, normaal voor auto's met pech, heeft de telefonische controle op zich genomen op 
verzoek van het ministerie van VWS. Maar tijdens de gesprekken wordt niet actief gevraagd of 
men wel echt thuiszit. 

Alleen: wat als iemand zegt in quarantaine te zitten, terwijl het helemaal niet zo is? ‘Dat kun 
je nooit weten’, zegt Marco Gonzales van de ANWB. ‘We letten dan bijvoorbeeld op opvallende 
omgevingsgeluiden. Daar openen we dan het gesprek over.’ 

Dan zijn er nog veel mensen die de telefoon helemaal niet oppakken. ‘Het niet aannemen 
gebeurt in zo'n dertig procent van de gevallen’, zegt Gonzales. ‘Dus dat is best wel veel.’ 

Het belteam van de ANWB probeert drie keer iemand te pakken te krijgen. Lukt het dan nog 
steeds niet, dan worden de gegevens doorgestuurd naar de gemeente. Daar kan het besluit 
vallen een boa te sturen. Blijkt de reiziger zich niet aan de quarantaineplicht te houden, dan 
kan een boete worden opgelegd van 339 euro. 

Gonzales van de ANWB erkent dat het systeem lang niet alle 'quarantaine-ontduikers' eruit 
filtert. ‘Dit is niet waterdicht. Maar ik denk dat het binnen de mogelijkheden het meest 
haalbare is.’ 

‘Het is de keuze die op landelijk en politieniveau wordt gemaakt’, zegt Jelle Buijtendijk van de 
GGD. ‘Wij voeren dat zo goed mogelijk uit, om het zo fijnmazig mogelijk te maken. Maar 
helemaal waterdicht is het niet.’ Bron: NOS, 10 augustus 2021. 

Kamer zet grote vraagtekens bij handhaving quarantaineplicht 

De Tweede Kamer zet grote vraagtekens bij de handhaafbaarheid van de quarantaineplicht. 
Dat blijkt in het Kamerdebat over het wetsvoorstel dat die verplichting moet gaan regelen. 

Het kabinet wil per 15 mei de quarantaineplicht invoeren voor alle reizigers, zowel 
Nederlanders als toeristen, die al dan niet via een ander land uit zeerhoogrisicogebieden 
komen. Dat zijn landen met een hoge besmettingsgraad, nieuwe coronavarianten of een 
onduidelijke coronasituatie. 
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D66-Kamerlid Paternotte: ‘Er wordt gecontroleerd met telefoontjes van belteams, maar als je 
niet bereikbaar bent krijg je geen boete. Als iemand anders bij controle de deur open doet 
hoeft die niet mee te werken. Dus alleen bij heterdaad is er kans op een boete, en die kans is 
dus niet zo groot.’ 

‘Goed nieuws! Deze wet leidt tot veel nieuwe banen’, zegt SGP-Kamerlid Bisschop 
gekscherend. ‘Er komen belteams en die moeten eerst opgeleid worden om het geluid van een 
grasmaaier te kunnen onderscheiden van het geluid van een trein of een wasmachine.’ De 
partij vraagt zich af hoe een belteam het geluid van een merel in een eigen tuin of in een park 
kan onderscheiden. 

Ook andere fracties betwijfelen of de wet behulpzaam is bij de handhaving. Dit terwijl het 
kabinet constateert dat mensen zich nu al niet vrijwillig aan de quarantaineregels houden. 

Toch vinden de meeste fracties de quarantaineplicht nodig, al vinden ze dat Nederland erg 
laat is met deze wet vergeleken met andere Europese landen. Reizigers kunnen dus 
waarschijnlijk vanaf 15 mei deze extra regels verwachten en een boete van 339 euro bij het 
niet naleven. 

Reizigers naar Nederland moeten een negatieve PCR-testuitslag bij zich hebben die maximaal 
72 uur oud is bij aankomst. Ook moeten ze een antigeensneltest van maximaal 24 uur oud 
bij het boarden van het vliegtuig of schip laten zien. 

Wie per vliegtuig of schip binnenkomt, moet bij de vervoerder deze testen en een 
quarantaineverklaring inleveren. Bij internationaal trein- en busvervoer zoals Flixbus, Thalys 
en Eurostar controleren de vervoerders de quarantainepapieren van passagiers voor het 
instappen of tijdens de reis. In Nederland kunnen NS-boa's boetes uitdelen. 

Voor het wegverkeer geldt dat de politie al heeft aangegeven geen extra mensen te hebben voor 
de quarantainewet. Het kabinet wil daar nu de Koninklijke Marechaussee voor inschakelen. 

Belteams controleren in opdracht van het ministerie van VWS steekproefsgewijs of de 
passagiers van wie geregistreerd is dat zij uit een zeerhoogrisicogebied kwamen, in 
quarantaine zijn. 

Is er een vermoeden dat iemand zich niet aan de regels houdt, dan is de burgemeester van de 
woonplaats verantwoordelijk voor het toezicht. Gemeentelijke toezichthouders mogen een 
boete geven. De ChristenUnie is bang dat er willekeur optreedt, omdat in de ene regio beter 
wordt gecontroleerd dan de andere. 

Kamerlid Van Houwelingen van FvD gebruikte een vergelijking met de Jodenvervolging om de 
bezwaren van zijn partij tegen de inperkingen voor burgers te verduidelijken. Dit vonden de 
andere partijen smakeloos. Commissievoorzitter Agema (PVV) nam afstand van de uitspraken. 

Verschillende partijen vinden verder dat zolang het effect van de wet niet duidelijk is, de 
vliegverboden nog niet moeten worden afgeschaft. Het kabinet wil dat juist wél. En in ieder 
geval D66, PvdA en BIJ1 vinden dat gevaccineerden in principe niet onder de 
quarantaineplicht moeten vallen. De VVD twijfelt daarover. 

Later vanmiddag geven de demissionaire ministers De Jonge en Van Nieuwenhuizen antwoord 
op alle vragen uit de Kamer. Bron: NOS, 28 april 2021.   
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Macron waarschuwt voor dramatische gezondheidssituatie op Franse 
Antillen 

De Franse president Emmanuel Macron waarschuwt voor de 'dramatische' 
gezondheidssituatie op de Franse Antillen en 'de zorgwekkende stand van zaken' in het zuiden 
van het land, vooral aan de zeer toeristische Côte d'Azur. 

‘De gezondheidscrisis ligt overduidelijk nog niet achter ons, we zullen nog een aantal maanden 
met het virus leven’, zei hij, terwijl hij een Health Defense Council opende via een 
videoconferentie vanaf zijn vakantieplek in Fort de Brégançon. 

Hij hamerde op de noodzaak om 'alle Fransen die kunnen' te vaccineren, en schatte dat het 
doel van 50 miljoen (van de 67 miljoen inwoners) eind augustus op schema ligt, aangezien 
37,8 miljoen Fransen al twee doses hebben gekregen. 

Op Martinique en Guadeloupe is amper 20 procent van de bevolking volledig gevaccineerd, 
tegen meer dan 55 procent in Frankrijk. Op het eerste eiland is een nieuwe 
strikte lockdown ingesteld en toeristen is verzocht het eiland te verlaten. In het naburige 
Guadeloupe is een aanscherping van de lockdown gepland.  

In de regio's Provence-Alpes-Côte d'Azur, Corsica en Occitanië, waar meer dan 500 
coronabesmettingen per 100.000 inwoners zijn geregistreerd, is de situatie eveneens 
zorgwekkend te noemen aldus de president. De pandemie heeft tot nu toe aan meer dan 
112.300 mensen het leven gekost in Frankrijk. Bron: AD, 11 augustus 2021.  

Scholen in Florida en Texas vragen leerlingen en leraren mondkapjes te 
dragen tegen verbod gouverneurs 

Meerdere scholen in Florida en Texas vragen kinderen en leraren mondkapjes te dragen en 
gaan hiermee direct in tegen een uitgevaardigd verbod van de Republikeinse gouverneurs in 
deze staten. De gouverneurs zien, ondanks de toename van het aantal coronabesmettingen in 
gebieden met een lage vaccinatiegraad, het nut van kapjes die de mond en neus bedekken 
niet in. De opvattingen van de gouveneurs staan haaks op die van de Amerikaanse 
gezondheidsdienst CDC en de regering van president Joe Biden. 

Scholen in de gemeente Broward in Florida maakten dinsdag bekend dat ze een bevel zullen 
negeren van de Republikeinse gouverneur Rick DeSantis, dat de mondkapjesplicht in die 
staat verbiedt. Maandag gaven scholen in Dallas, Texas, al aan zich niets aan te trekken van 
het verbod op de mondkapjesplicht van de gouverneur van Texas, Greg Abbott. 

De rebellie van de scholen in Florida en Texas is een reactie op de vele 
nieuwe coronabesmettingen die hun staten overspoelen. Schoolhoofden en leraren 
proberen scholieren te beschermen, ook omdat velen van hen jonger dan twaalf jaar zijn en 
zich derhalve (nog) niet kunnen laten vaccineren. 

Per hoofd van de bevolking hebben Florida, Louisiana en Arkansas momenteel het hoogste 
aantal nieuwe gevallen en ziekenhuisopnames in de Verenigde Staten. Texas loopt niet ver 
achter. In Florida wordt bijna een op de drie ziekenhuisbedden bezet door een coronapatiënt. 
Bron: AD, 11 augustus 2021.  
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Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden, Flevoland, 
Twente, Zuid-Limburg, Kennemerland en Zuid-Holland Zuid op zeer 
ernstig  
 
Het aantal coronabesmettingen daalt verder en het aantal ziekenhuisopnames begint ook te 
dalen, en dat is terug te zien op de kaart van risiconiveaus in Nederland. De overheid stelt die 
woensdag weer vast voor de 25 veiligheidsregio's. Waarschijnlijk kunnen meerdere regio's het 
hoogste niveau verlaten en zakken een paar streken naar het een na laagste niveau.  
 
Nederland heeft vier risiconiveaus. Van laag naar hoog zijn dat waakzaam, zorgelijk, ernstig 
en zeer ernstig. Welke status een gebied krijgt, hangt af van het aantal positieve tests en 
het aantal ziekenhuisopnames. De hoogste van de twee cijfers geeft de doorslag.  
 
Momenteel staan veertien regio's op zeer ernstig, negen op ernstig en twee op zorgelijk. 
Het laagste niveau, waakzaam, geldt sinds 13 juli nergens meer. Op de nieuwe kaart van 
woensdag staan vermoedelijk tien regio's op zeer ernstig, zeven tot negen op ernstig en zes tot 
acht op zorgelijk.  
Drenthe en Zeeland zijn de twee regio's die nu al op zorgelijk staan. Zij krijgen woensdag 
vermoedelijk gezelschap van Friesland, IJsselland, Gelderland-Midden en Noord-Holland 
Noord, waar de situatie nu nog ernstig is. Daar zouden de regio's Gooi en Vechtstreek en 
Brabant-Zuidoost bij kunnen komen. Zij hebben nu nog de status 'zeer ernstig', maar het 
aantal ziekenhuisopnames is zo sterk gedaald dat ze inmiddels op de grens tussen zorgelijk 
en ernstig zitten. 
 
De regio's Groningen, Utrecht, Zaanstreek-Waterland en Hollands Midden gaan 
waarschijnlijk van zeer ernstig naar ernstig. Gelderland-Zuid en Limburg-Noord gaan 
waarschijnlijk juist de andere kant op, doordat het aantal ziekenhuisopnames er stijgt. Zij 
hebben nu het risiconiveau ernstig, maar dit wordt vermoedelijk zeer ernstig.  
 
Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden, Flevoland, Twente, Zuid-
Limburg, Kennemerland en Zuid-Holland Zuid blijven waarschijnlijk op zeer 
ernstig staan. Bron: AD, 11 augustus 2021.  
 

Steeds meer mensen laten zich vaccineren 

Steeds meer mensen kiezen voor een coronavaccinatie. Tot en met afgelopen zondag zijn er in 
Nederland al zo'n 21,6 miljoen coronaprikken gezet, zo blijkt uit nieuwe cijfers van het RIVM. 
Daarvan zijn er vorige week zo'n 700 duizend gezet. 71 procent van de volwassenen is op dit 
moment al volledig gevaccineerd. Bron: AD, 11 augustus 2021.  
 
Personeelstekorten lopen op: ‘Bedrijven zijn luxepositie kwijt’ 
 
Nu de economie weer aantrekt steekt een oud probleem weer de kop op: een tekort aan 
personeel. En dat gaat nog wel even duren, dus werkgevers moeten op zoek naar nieuwe 
manieren om aan geschikt personeel te komen. 
 
Te weinig personeel, maar vind maar eens goede nieuwe krachten. Door de vergrijzing van de 
bevolking wordt personeel alleen maar schaarser in de toekomst. Vandaar dat werkgevers niet 
alleen kijken naar nieuw personeel, maar ook naar manieren om meer te doen met hetzelfde 
aantal mensen. Hoe hoger de productiviteit van de werknemer, hoe groter de groei van het 
bedrijf. Bron: De Stentor, 11 augustus 2021. 
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Nederlandse opa’s en oma’s willen naar hun Amerikaanse kleinkinderen: 
‘Laat ons erin, Joe!’ 
 
Marius en Anne-Mieke van der Veeken hebben hun Amerikaanse kleinkinderen al anderhalf 
jaar niet gezien. José Sweere vreest dat ze de geboorte van haar kleinkind in Texas mist. 
Amerikanen mogen Europa weer in maar zelf houden ze de grens gesloten. Het gevolg: families 
worden verscheurd.  
 
Gevaccineerd of niet: de USA hanteert een inreisverbod voor iedereen die twee weken voor de 
inreis in een Europees Schengenland is geweest. Enige uitzondering: ouders van minderjarige 
Amerikaanse kinderen. Veel Nederlanders moeten hun familie in Amerika al heel lang missen. 
José Sweere uit Oudenbosch heeft het er moeilijk mee: ‘Ik wil mijn dochter zó graag zwanger 
zien. Het is haar eerste kindje.’ Bron: BN De Stem, 11 augustus 2021.   
 



77 

 

 

Evenementenbranche wil duidelijkheid van kabinet 

De zakelijke evenementenbranche wil duidelijkheid van het kabinet. Zelfs als premier Mark 
Rutte bij de persconferentie vrijdagavond zou zeggen dat de coronamaatregelen voor 
evenementen nog tot eind van het jaar duren, zou dat volgens directeur Pieter Bas Boertje van 
D&B Eventmarketing en topman Erik-Jan Ginjaar van Postillion Hotels beter zijn dan dat hij 
iedereen in het ongewisse zou laten. 

‘Dan weten onze opdrachtgevers tenminste wat ze kunnen organiseren. Dan weten ze of een 
borrel kan na een congres of dat er gedanst mag worden na een diner’, legt Boertje uit. Hij is 
bang dat veel bedrijven komende tijd weer evenementen gaan uitstellen of annuleren, 
aangezien het kabinet de afgelopen tijd telkens slechts duidelijkheid gaf voor een periode van 
ongeveer twee weken. Bron: AD, 11 augustus 2021. 
 
In Litouwse hoofdstad Vilnius vechten demonstranten met politie 
In de Litouwse hoofdstad Vilnius zijn demonstranten slaags geraakt met de politie. Er 
werd geprotesteerd tegen de mogelijke invoering van de coronapas, die het voor 
ongevaccineerden lastiger gemaakt om naar horeca en dergelijken te gaan. Er raakten volgens 
lokale media zeker tien agenten gewond. De politie verrichtte 26 arrestaties. 

Niet alle Litouwers zitten te wachten op dergelijke beperkingen. Zo'n 5000 
demonstranten waren gisteren naar het parlement gekomen om hun ongenoegen duidelijk te 
maken. De politie greep in toen de menigte de uitgangen het parlement begon te blokkeren. 
Daarop escaleerde de situatie. Omroep LRT bericht dat mensen met flessen begonnen te 
gooien, waarna de politie traangas afvuurde. Er zou ook een ambulance zijn bekogeld met 
stenen. Bron: AD, 11 augustus 2021.  
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Update RIVM 

Tussen dinsdagochtend en woensdagochtend zijn 2155 nieuwe coronabesmettingen aan het 
licht gekomen. Dat is vergelijkbaar met de vorige dagen, toen er ook ruim 2000 positieve tests 
waren. 

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft in de afgelopen zeven 
dagen 17.365 meldingen van positieve tests gekregen, gemiddeld iets minder dan 2500 per 
dag. Dat is het laagste niveau sinds 8 juli, aan het begin van de huidige golf. Dat gemiddelde 
daalt de laatste week minder langzaam dan in de weken ervoor. 

In Amsterdam zijn 194 inwoners positief getest en in Rotterdam 136. Daarna volgen Den Haag 
(56), Almere (52), Zaanstad (35) en Utrecht (34). In 58 gemeenten was er geen elke positieve 
test en dat is het hoogste aantal sinds 6 juli. 

Het aantal sterfgevallen loopt nog steeds op. In de afgelopen 24 uur kreeg het RIVM bericht 
dat negen coronapatiënten zijn gestorven. Het gaat om drie mensen uit Nijmegen, twee 
mensen uit Den Haag en twee uit Purmerend, en verder om inwoners van de gemeenten 
Amsterdam en Laren. Dat hun overlijden nu is geregistreerd, wil niet zeggen dat ze in de 
afgelopen dag zijn overleden, omdat het soms een tijdje duurt voor het overlijden is gemeld. 

In de afgelopen week zijn 48 sterfgevallen door corona geregistreerd, gemiddeld bijna zeven 
per dag, het hoogste niveau sinds 9 juni. Bron: AD, 11 augustus 2021. 

Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen is vandaag gedaald tot 656 

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is vandaag gedaald tot 656, het 
laagste aantal sinds eind vorige maand. Dat zijn er 30 minder dan dinsdag, blijkt uit cijfers 
van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).  

Op de verpleegafdelingen liggen nu 446 coronapatiënten, een afname van 26. Op de intensive 
cares daalde het aantal covidpatiënten met 4 tot 210. In het afgelopen etmaal zijn er op de 
verpleegafdelingen 58 nieuwe coronapatiënten binnengekomen. Op de ic's werden 20 
patiënten binnengebracht.  

Afgelopen etmaal zijn er 2155 nieuwe besmettingen bijgekomen. Bron: AD, 11 augustus 
2021.    

Avonturenpark Hellendoorn hangt al twee weken bordje ‘uitverkocht’ bij 
de poort: ‘Wel balen dat we nee moeten verkopen’ 
 
Als een slang slingert de rij wachtenden voor wildwaterbaan Sungai Kalimantan over de brug. 
Ronde bootjes varen onafgebroken door. Kinderen juichen bij elke waterspetter. Niemand 
klaagt. Iedereen is blij dat ze lekker een dagje naar Avonturenpark Hellendoorn kunnen. ‘We 
zijn al twee weken op rij stijf uitverkocht.’ 
 
De woorden komen uit de mond van een tevreden René Peul. De marketingdirecteur heeft net 
bij de populaire duikshow Sky Pirates geholpen om de bankjes met toeschouwers te vullen. 
Coronaproof natuurlijk. ‘Kinderen vooraan en zoveel mogelijk bij elkaar, want die hoeven niet 
allemaal afstand te houden. Met daartussen de rijen volwassenen. Ja, het is toch even 
puzzelen elke keer.’  
 
Ietwat verstoord kijkt Peul naar het plafond van zijn kantoor. De regen komt met bakken uit 
de lucht en klettert op het dak. Aangezien pretparkchefs van mooi weer houden, lijkt Peul 
elke druppel als een kanonslag te ervaren. ‘Die bui duurt maar even. Duurt maar even’, prevelt 
hij. Bron: De Stentor, 11 augustus 2021.  
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West-Brabant zit middenin een zomerse geboortegolf. Er zijn tot nu toe dit jaar al meer baby's 
geboren dan in heel 2020. © Hollandse Hoogte / ANP  
 

Babyboom in West-Brabant: ‘Normaal drie of vier geboortes op een dag, 
nu gemiddeld zes’  
 
Verloskundigen en gynaecologen in West-Brabant spoeden zich van de ene bevalling naar de 
andere. In de regio’s Breda en Bergen op Zoom/Roosendaal zijn tot nu toe dit jaar al meer 
baby's geboren dan in heel 2020. 
 
Vooral in mei, juni en juli waren de beschuiten met muisjes niet aan te slepen in het Moeder- 
en Kind Centrum van het Bravis ziekenhuis in Bergen op Zoom. Bron: BN De Stem, 11 
augustus 2021.  
 

Paracetamol slikken voor je coronaprik? Doe maar niet, zeggen experts 

Kreeg je de tip om paracetamol te slikken vóór je prik om zo bijwerkingen te voorkomen? Niet 
doen. De kans bestaat dat het de respons op je vaccinatie verlaagt. 

Een pijnstiller ná je prik kan overigens geen kwaad. 

Het RIVM onderzocht eerder het effect van paracetamol op het immuunsysteem van 
jongvolwassenen. Wanneer iemand voor vaccinatie de pijnstiller innam, was de hoeveelheid 
antistoffen lager dan wanneer iemand vooraf niets slikte. 

Dat komt volgens het RIVM omdat paracetamol een negatieve invloed heeft op het 
immuunsysteem. Neem je het middel ná een vaccinatie, dan werkt het vaccin even goed als 
wanneer je geen paracetamol neemt. 

Echter is het volgens Marloes Dankers, manager projecten en overheid bij het Instituut 
Verantwoord Medicijngebruik, nog niet duidelijk of dit ook geldt voor de coronavaccinatie. Of 
het gebruik van paracetamol zorgt voor een verminderde werking, moet namelijk nog 
onderzocht worden. 

‘Dit valt echter niet uit te sluiten, dus het is verstandiger om de vaccinatie af te wachten en 
alleen bij klachten paracetamol te nemen’, zegt Dankers tegen Radar. 
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Ook Astrid Oude Lashof, internist-infectioloog bij het MUMC+, adviseert om geen pijnstiller 
voor de vaccinatie te nemen. Dit omdat nog niet duidelijk is of dit een nadelig effect heeft op 
de werking van het coronavaccin. 

Wanneer slik je dan wél een pijnstiller? ‘Als je bijwerkingen als koorts of pijn krijgt na de 
vaccinatie, dan is paracetamol de eerste keus’, zegt Dankers. Neem dus alleen een pijnstiller 
als je klachten krijgt na de prik. Bron: Linda.nl, 8 augustus 2021.   

 

21,6 miljoen coronaprikken gezet: zoveel mensen zijn in jouw regio 
gevaccineerd 

Steeds meer mensen kiezen voor een coronavaccinatie. Tot en met afgelopen zondag zijn er in 
Nederland al zo’n 21,6 miljoen coronaprikken gezet, zo blijkt uit woensdag gepubliceerde 
cijfers van het RIVM. Daarvan zijn er vorige week zo’n 700.000 gezet. 

Volgens het RIVM heeft ruim 84 procent van de volwassenen in alle gemeenten ten minste 
één prik gehad. In Alpen-Chaam, Hilvarenbeek en Oirschot ligt dat percentage zelfs tussen 90 
en 94 procent. In Altena en Zaltbommel ligt het percentage tussen de 60 en 74 procent. 

In Sint Anthonis wonen procentueel gezien de meeste volwassenen in Brabant die al volledig 
gevaccineerd zijn (75-84 procent). In Eindhoven, Tilburg, Altena en Zaltbommel ligt dat tussen 
de 40 en 59 procent, in alle andere Brabantse gemeenten zijn tussen de 60 en 74 procent van 
alle volwassenen al volledig gevaccineerd. 
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Iedereen van twaalf jaar of ouder komt in aanmerking voor vaccinatie. Vooral in de jongere 
leeftijdsgroepen neemt het aantal vaccinaties wekelijks nog flink toe. Veel jongeren moeten 
nog een tweede vaccinatie krijgen, ouderen zijn meestal al volledig gevaccineerd. 

Volgens het RIVM valt op dat de opkomst in het oosten en zuiden van het land gemiddeld 
hoger is dan in andere delen van het land. Inwoners van gemeenten in de Biblebelt en van 
grote steden kiezen volgens het instituut wat minder vaak voor een coronavaccinatie. Bron: 
BN De Stem, 11 augustus 2021. 
 

  

Inspectie: zorgen om zorgpersoneel dat op vakantie is geweest 

Zorgorganisaties maken zich zorgen over personeel dat aan het eind van de vakantie 
terugkeert en mogelijk besmet is met corona. Die constatering doet de Inspectie 
Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), die nauw in contact staat met de branche over de gevolgen 
van de coronacrisis. 

Volgens de inspectie is het nog onbekend hoe de organisaties met de terugkerende 
medewerkers moeten omgaan. „Een bedrijfsarts is verplicht een risico-inventarisatie te maken 
en mag medewerkers vragen of ze gevaccineerd zijn. Zo kan een bedrijfsarts een belangrijke 
rol spelen bij de risico-inschatting en het adviseren van de juiste maatregelen’, aldus de 
inspectie. 

IGJ ziet verder dat het aantal coronabesmettingen in verpleeghuizen iets toeneemt. Het gaat 
om een lichte toename onder zowel cliënten als zorgverleners. Hoe ziek mensen worden 
verschilt volgens de inspectie, maar het aantal overlijdens als gevolg van het virus „lijkt 
vooralsnog beperkt.’ Bron: De Telegraaf, 11 augustus 2021.  
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Vaccinatieregistratie RIVM na maanden nagenoeg op orde 

Nog slechts een paar procent van de coronavaccinaties die bij huisartsen en zorginstellingen 
zijn gezet, is niet opgenomen in het centrale register van het RIVM, blijkt uit navraag van het 
ANP. In april uitte het Outbreak Management Team (OMT) zorgen over het achterblijven van 
de prikregistraties, maar enkele maanden later lijkt het probleem dan toch opgelost. 

Een volledig register is volgens het OMT belangrijk voor de evaluatie van het 
vaccinatieprogramma. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu spoorde huisartsen 
in speciale belrondes aan om de gezette prikken in te voeren in het landelijke register. De 
Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) zei daarop dat het invoeren van de vaccinaties 
„gewoon goed’ ging en dat er mogelijk na het aanvinken van de juiste vakjes iets misging. De 
partijen werkten samen aan een oplossing en afgelopen maanden werd het percentage prikken 
dat nog niet geregistreerd was steeds kleiner. 

Volgens een woordvoerder van het RIVM is het niet duidelijk of de „paar procent’ die nog niet 
in het register staat, te wijten is aan de laatste paar huisartsen die de vaccinaties niet goed 
doorgeven. Het kan namelijk ook dat de gevaccineerden zelf geen toestemming hebben gegeven 
voor het delen van de gegevens met het instituut. Bron: De Telegraaf, 11 augustus 2021.    

Goede hoop op doorgaan introductieweken voor studenten 

De verwachting is dat de introductieweken voor studenten in Nederland doorgaan, ongeacht 
de uitkomst van de persconferentie van demissionair premier Mark Rutte en zorgminister 
Hugo de Jonge vrijdag. Dit laat een aantal organisaties desgevraagd weten. In Wageningen is 
het eerste deel van de introductieweek woensdag al begonnen. 

De organisatoren van de introductieweken staan veelal in contact met de gemeenten, die 
vergunningen verlenen voor de activiteiten. Nog niet overal zijn deze verleend, maar de 
organisaties verwachten wel dat dit gaat gebeuren. Bij verschillende introductieweken wordt 
deels met het programma Testen voor Toegang gewerkt. Ook wordt de 
anderhalvemetermaatregel gehanteerd en moeten deelnemers doorgaans tijdslots boeken. 

De Annual Introduction Days in Wageningen zijn al bezig. Het programma is dit jaar 
opgesplitst in twee delen om deelnemers te spreiden over de locaties. „Een enorme logistieke 
operatie’, aldus een woordvoerder.  

Bij de Utrechtse Introductie Tijd (UIT) is er „goede hoop’ dat de introductieweek kan doorgaan. 
‘We hebben goed contact met de gemeente en de geluiden zijn erg positief’, aldus een 
woordvoerder. De UIT heeft een digitaal programma waar zo’n 1500 studenten aan deelnemen. 
Voor het fysieke programma verwacht de organisatie 2000 gegadigden. Er stond ook een 
festival gepland waar zou worden gewerkt met Testen voor Toegang, maar dat gaat niet door. 

De deelnemers van de OWee, de introductieweek voor de aankomende eerstejaarsstudenten 
van de TU Delft, Hogeschool Inholland en de Haagse Hogeschool, werden afgelopen dinsdag 
getrakteerd op een digitaal programma. Zondag begint het fysieke programma in Delft. In 
delen van het avondprogramma wordt gewerkt met Testen voor Toegang, maar voor mensen 
die daar niet aan willen meedoen is er een alternatief programma, laat een woordvoerder 
weten. 

In Groningen verwacht de organisatie van de KEI-week ruim vijfduizend deelnemers, die 
allemaal twee zelftesten krijgen. De organisatie laat weten dat de maatregelen die zij treffen 
in de introductieweek zijn afgestemd met de gemeente. 

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) stelde begin augustus nog dat de introductieweken 
de dupe zijn van het „zwabberbeleid’ en inschattingsfouten van het kabinet. Dit was nadat 
bekend was geworden dat bepaalde evenementen onder strikte voorwaarden weer door 
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mochten gaan. Volgens de LSVb maken deze voorwaarden veel activiteiten van de 
introductieweken moeilijk of zelfs onmogelijk te organiseren. Bron: De Telegraaf, 11 augustus 
2021.  

 

Goedkeuring gegeven voor start klinische studies op mensen met Spaans 
coronavaccin 

Het Spaanse geneesmiddelenagentschap heeft vandaag goedkeuring gegeven voor de start van 
klinische studies op mensen met het eerste Spaanse kandidaat-coronavaccin. ‘Het Spaanse 
agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (AEMPS) heeft groen licht gegeven 
voor klinische proeven met het PHH-1V-vaccin tegen COVID-19 van het Spaanse bedrijf 
Hipra’, aldus AEMPS in een persbericht. ‘Het gaat om de eerste proeven op mensen van een 
vaccin dat in Spanje is gemaakt.’ 

De Spaanse premier reageert Pedro Sánchez op Twitter verheugd over 'een grote stap in de 
strijd tegen de pandemie'. De vrijwilligers die deelnemen aan de studie, zullen twee prikken 
krijgen binnen een interval van 21 dagen. 

Hipra schat - indien het vaccin wordt goedgekeurd - in 2022 400 miljoen dosissen te kunnen 
produceren en 1,2 miljard dosissen in 2023. Bron: AD, 11 augustus 2021.  

Organisator autoshow sleept Staat voor de rechter 

Organisator van autoshows 402 Automotive sleept de Nederlandse staat voor de rechter. De 
organisator van diverse Automotive-bijeenkomsten door het hele land wil onder meer 
duidelijkheid hebben over het al dan niet doorgaan van shows vanaf medio september. 

402 Automotive is naar eigen zeggen marktleider op het gebied van autoshows die jaarlijks 
meer dan 200.000 bezoekers trekken. De shows vinden plaats bij tal van evenementenlocaties 
als Circuit Zandvoort, Jaarbeurs Utrecht, Ahoy Rotterdam en het TT Circuit Assen. Het bedrijf 
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verwijt de Staat met betrekking tot de coronaregels geen duidelijk beleid te schetsen over 
bijeenkomsten op zogeheten doorstroomlocaties. Het bedrijf heeft vanaf begin september een 
zevental autoshows gepland. 

Directeur Ronald van den Broek van 402 Automotive benadrukt dat ook gemeenten vaak niet 
weten waar ze aan toe zijn en dat het ene evenement indoor wel kan doorgaan terwijl een 
ander evenement buiten niet mogelijk is, of met grote beperkingen zoals testverplichtingen en 
een maximaal aantal van 750 bezoekers. Van den Broek benadrukt dat 
doorstroomevenementen in het beleid van het kabinet als geheel worden vergeten. 
Gemeenteambtenaren nemen volgens hem nu ook geen evenementenvergunningen in 
behandeling of leggen beperkingen op 

Mogelijk geeft het kabinet tijdens de persconferentie op vrijdag wel duidelijkheid over 
evenementen op doorstroomlocaties. Misschien is dan een gang naar de rechter niet nodig, 
verduidelijkt ook Van den Broek. De zaak dient naar verwachting binnen twee weken bij de 
voorzieningenrechter van de rechtbank in Den Haag. Bron: AD, 11 augustus 2021.  

Aantal nieuwe besmettingen in België blijft stijgen 

Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus in België blijft stijgen maar dat 
hoeft geen reden tot bezorgdheid te zijn. Dat zei viroloog Marc Van Ranst vandaag. ‘We zijn 
zonder twijfel op de goede weg.’ 

De besmettingen stijgen lichtjes als je de cijfers vergelijkt met andere landen, legt Van Ranst 
uit. ‘Omdat meer reizigers terugkeren, zullen ze nog wel een tijdje stijgen. Maar bij ons zijn 
bijvoorbeeld de discotheken nog niet open en we hebben geen massatoerisme.’ Bron: AD, 11 
augustus 2021. 

Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen gedaald 

Voor de derde dag op rij is het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen 
gedaald. In totaal houden nu 649 besmette mensen een bed bezet, blijkt uit de laatste cijfers 
van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat zijn er zeven minder 
dan een etmaal eerder. 

Op de verpleegafdelingen liggen 439 mensen met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus 
wordt veroorzaakt. Dat is een daling van zeven ten opzichte van een dag geleden. Er werden 
56 coronapatiënten nieuw opgenomen op de verpleegafdelingen. 

De intensive cares dragen momenteel zorg voor 210 ernstig zieke coronapatiënten, evenveel 
als woensdag. Er waren negentien nieuwe opnames op de ic's, maar een even groot aantal 
mensen verliet de afdeling of overleed, waardoor het aantal opgenomen patiënten gelijk bleef. 
Bron: AD, 12 augustus 2021.   

Rusland meldt recordaantal coronadoden 

In Rusland zijn de afgelopen 24 uur een recordaantal van 808 coronadoden te betreuren. Het 
land telde 21.932 nieuwe besmettingen, waaronder 2294 in Moskou. Het aantal nieuwe 
besmettingen in Rusland neemt na een piek in juli nu al wel een tijd gestaag af. Bron: AD, 12 
augustus 2021.   
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Stabilisering nieuwe coronabesmettingen in Oost-Nederland, Urk blijft 
ver achter met vaccinaties 

Het aantal dagelijkse coronabesmettingen blijft op en neer gaan in Oost-Nederland. Van een 
sterke daling is inmiddels geen sprake meer: het aantal gemelde coronabesmettingen is zich 
aan het stabiliseren. Net als gisteren kleurt vandaag geen enkele gemeente in Oost-Nederland 
‘rood’.  

De teller in Oost-Nederland staat vandaag in totaal op 229 nieuwe coronabesmettingen, dat 
er zijn er 21 meer dan de 208 van gisteren. IJsselland beleeft als enige een daling, daar zijn 
46 nieuwe besmettingen gemeld, gisteren waren dat er nog 60. De regio’s Flevoland (85) en 
Noord- en Oost-Gelderland (98) zien juist een lichte stijging van een het aantal nieuwe 
coronabesmettingen. In het hele land zijn de afgelopen 24 uur 2155 nieuwe besmettingen 
gemeld, bijna 30 minder dan gisteren (2182). 

Ook aan het aantal dagelijkse ziekenhuisopnames stabiliseert zich. Deze regio kent al 
meerdere weken geen grote uitschieters. Volgens het RIVM zijn in Oost-Nederland gisteren in 
totaal vijf mensen met coronaklachten opgenomen in het ziekenhuis, van wie er vier afkomstig 
zijn uit de regio Flevoland, eentje uit Noord- en Oost-Gelderland. Een dag eerder zijn tien 
ziekenhuisopnames in dit deel van het land gemeld.   

Opvallend is dat een groot deel van de kaart van Oost-Nederland grijs kleurt, wat betekent 
dat er in die gemeenten weinig tot geen nieuwe coronabesmettingen zijn gemeld. Dat terwijl 
meerdere plaatsen, waaronder Hattem en Zwartewaterland, vorige week nog meerdere keren 
rood oplichtten. Ervaring leert echter dat het aantal gemelde besmettingen per gemeente van 
dag op dag flink kan verschillen.  

Enige uitschieters in Oost-Nederland zijn Lelystad (22,9 positieve tests per 100.000 inwoners), 
Ommen (22,2), Zeewolde (22,1) en Apeldoorn (17,7).  

Het RIVM geeft vandaag ook inzicht in het vaccinatiepercentage. In de meeste gemeenten in 
Oost-Nederland heeft tussen de 60 en 74 procent van de volwassen inwoners inmiddels twee 
prikjes gehad. Er zijn enkele achterblijvers, waaronder Nunspeet, Putten, Lelystad, Staphorst 
en Zwartewaterland. Urk is echter de grootste uitschieter: in de vissersplaats is tussen de 0 
en 19 procent van de inwoners volledig gevaccineerd.  

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is vandaag gedaald tot 656, het 
laagste aantal sinds eind vorige maand. Dat zijn er 30 minder dan dinsdag, blijkt uit cijfers 
van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). 

Op de verpleegafdelingen liggen nu 446 coronapatiënten, een afname van 26. Op de intensive 
cares (ic’s) is het aantal covidpatiënten met 4 gedaald tot 210. In het afgelopen etmaal zijn op 
de verpleegafdelingen 58 nieuwe coronapatiënten binnengekomen. Op de ic’s zijn 20 patiënten 
binnengebracht. Bron: De Stentor, 11 augustus 2021.  

Finland en Maleisië melden een recordaantal nieuwe coronabesmettingen 
 
Finland en Maleisië melden beiden een recordaantal nieuwe coronabesmettingen. Er kwamen 
in het afgelopen etmaal 1024 nieuwe besmettingen bij in Finland, dat circa 5,5 miljoen 
inwoners telt. Dat is meer dan de piek van maart dit jaar. Ook werden er meer mensen 
opgenomen in het ziekenhuis. De toename van het aantal besmettingen wordt onder meer 
gevoed door de Deltavariant. In totaal heeft 82 procent van de Finnen  inmiddels een 
coronaprik gehad; 48 procent is volledig gevaccineerd. Ook Maleisië (circa 32 miljoen 
inwoners) had een record met 21,668 nieuwe besmettingen in één dag. Bron: AD, 12 augustus 
2021. 
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'Rechter niet bevoegd in zaak tegen Van Ranst' 

De correctionele rechtbank in Mechelen is niet bevoegd in de smaadzaak van dansleraar 
Willem Engel tegen de Belgische topviroloog Marc Van Ranst over diens uitlatingen in een 
interview met het FD. Dat stelt het Belgische openbaar ministerie. Het heeft de rechtbank 
woensdag gevraagd de zaak niet ontvankelijk te verklaren. Het vonnis wordt op 9 september 
verwacht. 

De bekendste Belgische viroloog had de oprichter van Viruswaarheid uitgemaakt voor 
oplichter, virusontkenner en extremist. Engel eist dat Van Ranst hiervoor wordt gestraft met 
een boete van €1000 plus kosten. Volgens het parket hoort een 'drukpersdossier' echter niet 
thuis bij de rechtbank, maar bij het Hof van Assisen. 

Na afloop tweette een getergde Van Ranst triomfantelijk dat Engel hem voor de verkeerde 
rechter heeft gedaagd en daarom kansloos is. Een rechtstreekse dagvaarding, zoals bij de 
correctionele rechtbank, 'lukt niet voor assisen', aldus Van Ranst, die meer dan 136.000 
volgers heeft.  

Tijdens de zitting zei hij al ruim een jaar in een klimaat van intimidatie en bedreiging te leven. 
Hij heeft meer dan 150 doodsbedreigingen gekregen, 'allemaal afkomstig uit de hoek van 
aanhangers van Viruswaanzin.be/Viruswaarheid.nl en extreemrechts'. De viroloog deed de 
gewraakte uitlatingen toen hij zat ondergedoken tijdens de klopjacht op Jürgen Conings. De 
later dood in het bos aangetroffen beroepsmilitair had hem bedreigd. 

Volgens Engel is hij geen virusontkenner en antivaxer, maar plaatst hij vraagtekens bij de 
huidige coronavaccins. 'Dat zijn geen vaccins, het gaat om gentherapie en dat is niet hetzelfde.' 
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Volgens Belgische media kwam het woensdag tijdens de behandeling van de zaak tot heisa 
tussen sympathisanten van Engel en de uitbater van een naburig café. Die vond het niet in 
de haak dat ze zich niet aan de coronaregels wilden houden en met meer dan acht mensen 
aan een tafel gingen zitten. Toen ze daarop met stoelen begonnen te smijten, werd de politie 
erbij gehaald. Bron: FD, 11 augustus 2021.  

In twaalf regio’s gaat het risiconiveau omlaag 

Doordat het aantal positieve tests en het aantal ziekenhuisopnames daalt, kunnen de 
risiconiveaus voor het coronavirus in twaalf regio’s omlaag. 

De overheid heeft de status van de 25 veiligheidsregio’s woensdag weer vastgesteld. Groningen 
en Gooi en Vechtstreek gaan in één klap twee stappen naar beneden. Ze stonden allebei sinds 
13 juli op het hoogste niveau, zeer ernstig, maar hebben vanaf woensdag de status zorgelijk. 

Twente, Utrecht, Zaanstreek-Waterland, Kennemerland, Hollands Midden en Brabant-
Zuidoost staan ook niet meer op het hoogste risiconiveau. Zij zakken van zeer ernstig naar 
ernstig. 

Friesland, IJsselland, Gelderland-Midden en Noord-Holland Noord gaan van ernstig naar 
zorgelijk. 

Limburg-Noord is de enige regio waar de situatie verslechtert. De streek stond op ernstig, 
maar vanaf woensdag is de situatie er zeer ernstig. Bron: De Telegraaf, 11 augustus 2021. 

Internationaal onderzoek of drie medicijnen tegen corona helpen 

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) begint een grote internationale proef met drie 
medicijnen om te zien of die de toestand verbeteren van opgenomen coronapatiënten. 
Artesunaat, imatinib en infliximab zullen worden getest op patiënten in meer dan zeshonderd 
ziekenhuizen in 52 landen. 

Het vinden van effectievere en toegankelijkere therapieën voor Covid-19-patiënten blijft een 
cruciale behoefte, aldus WHO-baas Tedros. Artesunaat is een behandeling voor ernstige 
malaria. Imatinib is een geneesmiddel dat wordt gebruikt voor bepaalde vormen van kanker 
en infliximab een behandeling voor aandoeningen van het immuunsysteem zoals de ziekte 
van Crohn en reuma. 

De medicijnen zijn door hun fabrikanten beschikbaar gesteld voor het onderzoek en worden 
naar de betrokken ziekenhuizen verscheept. „We hebben al veel hulpmiddelen om Covid-19 
te voorkomen, te testen en te behandelen. Maar we hebben meer nodig’, zei Tedros op een 
persconferentie. De WHO onderzocht eerder al andere bestaande geneesmiddelen voor een 
coronabehandeling, maar die bleken echter geen of weinig effect te hebben. Bron: De 
Telegraaf, 11 augustus 2021. 

Limburgse carnavalsverenigingen roepen mensen op die carnaval willen 
vieren zich te laten vaccineren 

De Limburgse carnavalsverenigingen roepen alle mensen die carnaval willen gaan vieren op, 
zich te laten vaccineren. ‘We kunnen mensen niet verplichten, dat is aan de overheid’, laat 
voorzitter Jos Hessels van de Bond van Carnavalsverenigingen in Limburg (BCL) woensdag 
weten. ‘We geven wel een dringend advies om dat te doen.’ 

In november begint het carnavalsseizoen. ‘We zien dat de organisatoren zich afvragen: mag 
het wel doorgaan?’, zegt Hessels. ‘En er zijn mensen die bang zijn, en zich afvragen: zal ik er 
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wel heen gaan, gezien het risico op besmetting? Als er mensen komen die niet gevaccineerd 
zijn, wie weet wat ik dan oploop, vragen mensen zich af. Dus ons advies is: als je wilt dat de 
vastelaovend (carnaval) in Limburg doorgaat, laat dan die prik zetten!’ Bron: AD, 11 
augustus 2021. 

 

Zuid-Europa kreunt onder verschroeiende temperaturen: hitterecord van 
48,8 graden op Sicilië 

De hittegolven in het zuiden en zuidoosten van Europa blijven aanhouden. In de regio 
Syracuse op het Italiaanse eiland Sicilië is met 48,8 graden een Italiaans en mogelijk een 
Europees record gemeten. Ook in Spanje is het gloeiend warm. Zaterdag zou het er mogelijk 
tot 48 graden kunnen worden, zo voorspelt Noodweer Benelux. Onder meer Griekenland, 
Sardinië en Sicilië kampen door de hoge temperaturen met zware bosbranden.  

De temperatuur op Sicilië moet nog officieel worden bevestigd. Het vorige Italiaanse record 
dateert van 1999, met 48,5 graden, ook op Sicilië. In 1977 werd in de Griekse hoofdstad 
Athene en in een stad iets verderop 48 graden gemeten. Dat geldt nog steeds als officieel 
Europees record. 

Niet alleen Sicilië kampt met een hittegolf, ook in andere delen van Italië en andere landen 
aan de Middellandse Zee is het bloedheet. De hittegolf komt door een hogedrukgebied dat de 
naam Lucifer heeft gekregen.  

Volgens de weersvoorspellingen zullen de temperaturen in het zuiden en zuidoosten van 
Europa de komende dagen niet meteen dalen. Vooral in Spanje belooft het nog uitzonderlijk 
warm te worden. Zaterdag worden er temperaturen tot wel 43 graden voor het binnenland 
voorspeld. In het zuiden van Spanje zouden de temperaturen zelfs kunnen oplopen tot 46 à 
48 graden Celsius schrijft Noodweer Benelux in een Twitterbericht. 
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Voor Italië voorspellen meteorologen de heetste week van de zomer, met temperaturen die 
oplopen tot ver boven de 40 graden. Op de grote eilanden verwachten de weerkundigen 
temperaturen tot 45 graden waardoor het risico op bosbranden zeer groot blijft.  

 

@ AP 

Het eiland Sicilië heeft alvast de noodtoestand voor de komende zes maanden uitgeroepen. 
Ook in Sardinië en Calabrië (in het zuiden van Italië) is het gevaar voor bosbranden niet 
geweken. In Griekenland, Turkije en Portugal blijft het ook warm. Bovendien voorspellen 
meteorologen veel wind rond de Egeïsche zee waardoor het gevaar voor bosbranden alleen 
maar groter wordt.  

In de zomermaanden komt het geregeld tot bosbranden in het zuiden van Europa. Dit jaar 
zijn de branden echter talrijker en heviger vanwege de extreme en vooral aanhoudende hitte. 
De brandweer van Griekenland en Turkije heeft grote moeite om de branden als gevolg van de 
uitzonderlijke hittegolf onder controle te krijgen. Vele hectares aan bos en landbouwgrond 
gingen al in vlammen op en bewoners moesten geëvacueerd worden voor de naderende 
vlammenzee. Door het gebrek aan regenval in de afgelopen weken is de natuur ook in Spanje 
en Portugal behoorlijk uitgedroogd. ‘Door klimaatverandering moeten we in de toekomst 
rekening houden met meer extreem weer zoals deze hittegolven’, stelt weervrouw Roosmarijn 
Knol. 

Het zeewater in de Zwarte Zee is uitzonderlijk warm, tussen de 27 en plaatselijk zelfs 29 
graden. ‘Dit is warmer dan de gebruikelijke 26 graden, wat doorgaans als ondergrens geldt 
voor het kunnen ontstaan van tropische stormen en orkanen’, legt meteoroloog Wilfred 
Janssen van Weerplaza uit. 

Naast Zuid-Europa kreunt ook een deel van Noord-Afrika onder ernstige hitte en 
bosbranden. Voorlopig is er nog geen verkoeling op komst. In Nederland kunnen we komende 
dagen rustig, droog en vooral warmer zomerweer tegemoet zien. Van lange duur is het echter 
niet, want in het weekend vallen weer buien en wordt het een paar graden koeler. 
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Ook na het weekend houdt het wisselvallige en koele weer aan. De temperatuur doet zelfs nog 
een kleine stap terug, waardoor het landinwaarts maar net warmer dan 20 graden 
wordt.  Bron: AD, 11 augustus 2021.   

 

Paar procent coronavaccinaties gezet door huisartsen en zorginstellingen 
is niet ogenomen in register RIVM 

Nog slechts een paar procent van de coronavaccinaties die bij huisartsen en zorginstellingen 
zijn gezet, is niet opgenomen in het centrale register van het RIVM, blijkt uit navraag van het 
ANP. In april uitte het Outbreak Management Team (OMT) zorgen over het achterblijven van 
de prikregistraties, maar enkele maanden later lijkt het probleem dan toch opgelost. 

Een volledig register is volgens het OMT belangrijk voor de evaluatie van het 
vaccinatieprogramma. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu spoorde huisartsen 
in speciale belrondes aan om de gezette prikken in te voeren in het landelijke register. De 
Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) zei daarop dat het invoeren van de vaccinaties 'gewoon 
goed' ging en dat er mogelijk na het aanvinken van de juiste vakjes iets misging. De partijen 
werkten samen aan een oplossing en afgelopen maanden werd het percentage prikken dat 
nog niet geregistreerd was steeds kleiner. Bron: AD, 11 augustus 2021.  
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Op je vakantiebestemming vast komen te zitten vanwege een positieve coronatest: het is 
waarschijnlijk de nachtmerrie van iedereen die in deze periode op reis gaat. Het overkwam 
Loek (21), die daardoor twee weken in een coronahotel op Mallorca moest blijven.  

Loek vertelt dat op de dag van zijn terugvlucht op het vliegveld een coronatest moest 
ondergaan, die dus positief bleek. Vervolgens moest hij vijf uur wachten, waarna hij met een 
ambulance naar het hotel werd gebracht. ’Met sirenes. Ik dacht nog: waarom? Want ik voelde 
niks.’ Vervolgens werd hij naar een kamer gebracht, waar hij twaalf dagen in zijn eentje heeft 
gezeten zonder dat er iemand naar hem toe kwam. ’Het was verschrikkelijk.’  

Na een paar dagen wist Loek hulptroepen in te schakelen die hem van wat snacks konden 
voorzien. ’De onderbuurjongen was Belgisch. Hij proefde niks, dus alles wat lekker was, gaf 
hij aan mij’, vertelt hij. ’Dat gooide hij naar boven.’  

Loeks TikTok-filmpjes werden al snel honderdduizenden keren bekeken. Die bekendheid 
kwam goed van pas. ’Ik kreeg berichtjes van mensen die dichtbij in hotels zaten en vroegen of 
ik wat eten wilde.’ Vervolgens heeft Loek de lakens van zijn bed aan elkaar geknoopt en over 
het balkon gehangen, zodat de redder in nood op die manier de voedselpakketjes aan hem 
door kon geven.  

Inmiddels is Loek weer thuis in Nederland, maar na het succes van zijn TikTok-avontuur 
overweegt hij om door te gaan met filmpjes maken. ’Iedereen in m'n omgeving zegt dat ik door 
moet gaan. Ik zit er alleen nog na te denken over wat voor content ik dan moet maken.’ Bron: 
FunX, 9 augustus 2021.  

EC helpt Litouwen met noodhulp in kader van grensproblematiek 

De Europese Commissie stelt €36,7 miljoen ter beschikbaar aan Litouwen voor problematiek 
rond migranten die illegaal de grens oversteken vanuit Wit-Rusland. Het bedrag is onder meer 
bedoeld als noodhulp voor opvang, medische zorg en coronavaccins. 
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Vanaf januari staken ongeveer 4100 mensen zonder Schengen-visum de Wit-Russische grens 
over naar Litouwen. De meerderheid van deze migranten komt uit Irak en arriveert per directe 
vlucht uit hun thuisland in Wit-Rusland. 

Uit onderzoek van de Litouwse omroep LRT bleek dat de Wit-Russische president Aleksandr 
Loekasjenko de mensensmokkel actief faciliteert door met busjes mensen op te pikken bij de 
luchthaven van Minsk en hen naar luxehotels te brengen. De dictator dreigde eerder al dat 
hij de deur naar Europa zou openzetten voor migranten en drugs, nadat de EU in het voorbije 
jaar een aantal keer sancties oplegde aan Wit-Rusland. Bron: FD, 11 augustus 2021.  

 

Opnieuw grote Chinese haven plat door coronabesmetting 

Een containerterminal in de Chinese haven Ningbo-Zhoushan ligt plat omdat een medewerker 
dinsdag positief getest is op corona, zo meldde een havenfunctionaris woensdag. Alle 
inkomende en uitgaande diensten zijn opgeschort. 

De containerhaven van Ningbo-Zhoushan is na Shanghai de grootste van het land en tevens 
een van de grootste ter wereld. Ook een dochteronderneming van de haven heeft alle 
inkomende en uitgaande diensten woensdag opgeschort vanaf 03.30 uur. 

Het is niet voor het eerst dat een coronabesmetting zorgt voor een sluiting. Zo ging in juni de 
haven van Yantian (Shenzhen) een week dicht. De problemen in de havens komen op een 
moment dat er wereldwijde tekorten aan zeecontainers zijn en problemen in 
toeleveringsketens. De coronacrisis en de aantrekkende economie zijn daar mede debet aan. 
Bron: FD, 11 augustus 2021. 
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Corona-uitbraak in Chinese haven Yantian verergert chaos in 
containervaart 

Een uitbraak van corona in en rond een van de drukste havens in China verergert de 
verstoringen en vertragingen in de mondiale containervaart. Als gevolg daarvan stijgen de toch 
al torenhoge containerprijzen nog verder. 

Het gaat om de haven van Yantian, een logistiek en industrieel knooppunt in de speciale 
economische zone Shenzhen, in het zuiden van China. Een week geleden kwamen er 
besmettingen onder het havenpersoneel aan het licht, waarna strenge 
quarantainemaatregelen zijn opgelegd. 

De haven is gedeeltelijk gesloten, waardoor er beperkingen gelden voor uitgaande en 
inkomende containerstromen. Volgens persbureau Bloomberg, dat zich baseert op 
scheepsinformatie van Refinitiv, lagen er donderdag veertig containerschepen te wachten voor 
de haven. De haven speelt een belangrijke rol in het handelsverkeer tussen China en Europa 
en de VS. 

‘Vervoer kost $13.000’, aldus De Ruiter, directeur Sea & Shore Services. 'De problemen in 
Yantian hebben grote gevolgen'.  'Rederijen schrappen afvaarten, waardoor de vertragingen 
en de prijzen oplopen', aldus De Ruiter. Een expediteur regelt het vervoer voor import- en 
exporterende bedrijven. 

'Van de containers die ik volgens contract aan boord zou kunnen krijgen, kan ik nog maar 
10% tot 15% kwijt.' De rest moet De Ruiter op de spotmarkt, dus tegen dagprijzen, zien te 
plaatsen. 'Daar zijn de prijzen sterk opgelopen. Voor een grote container die van China naar 
Rotterdam moet, betaal ik nu rond de $13.000. Een paar weken geleden was dat nog $10.000.' 

De Ruiter spreekt verder van 'zware congestie' rond Nansha, een haven die westelijk van 
Yantian ligt en als uitwijkmogelijkheid wordt gezien. 'Iedereen probeert nu zijn containers 
daarnaartoe te krijgen.' Maar volgens de directeur van Sea & Shore Services levert dat naast 
de congestie knelpunten op met de beschikbaarheid van containers. 

De coronauitbraak in Yantian is een nieuwe tegenvaller voor de containervaart. Die had sinds 
het begin van de pandemie en de daaropvolgende lockdowns al te maken met ernstige 
verstoringen. In combinatie met de sterk gestegen vraag naar vervoer in de tweede helft van 
2020 veroorzaakte dat een sterke stijging van de transportprijzen, die drie tot vier keer zo 
hoog liggen als voor de pandemie. 

De chaos werd in maart dit jaar nog verder vergroot, doordat in het Suezkanaal het 
containerschip Ever Given vastliep. De blokkade van het Suezkanaal, een cruciale vaarroute 
in de handel tussen oost en west, duurde zes dagen en veroorzaakte flinke vertragingen. 

Jaarlijks verwerkt Yantian, dat 36 kilometer noordelijk van Hongkong ligt, ruim 13 miljoen 
teu (teu staat voor twenty foot equivalent unit, de aanduiding voor een 20-voetscontainer). Ter 
vergelijking: in de Rotterdamse haven bedroeg de containeroverslag vorig jaar 14,8 miljoen 
teu. Alle grote containerrederijen doen Yantian aan. Uit gegevens van de lokale havenautoriteit 
blijkt dat wekelijks rond de honderd containerschepen deze haven bezoeken. 

Volgens Maersk, de grootste containerrederij in de wereld, is de situatie in de afgelopen dagen 
verslechterd. 'Steeds meer coronabesmettingen worden bevestigd in Shenzhen', aldus Maersk 
in een dinsdag verstuurd bericht aan zijn klanten. De Deense rederij verwacht toenemende 
congestie in de haven, waardoor schepen vertragingen van twaalf dagen kunnen oplopen. Ook 
rederij MSC, een partner van Maersk, gaat uit van een ernstige opstopping. Maersk ging eerst 
nog uit van een vertraging van zeven tot acht dagen. 
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Volgens De Ruiter is de nood zo hoog dat sommige expediteurs proberen containers naar 
noordelijk gelegen havens in China te krijgen. Hij zegt verder dat het voorkomt dat een 
container drie tot vier keer wordt 'doorgerold', dat wil zeggen dat de container drie tot vier keer 
niet met een geplande afvaart mee kan. 

Hij vreest dat een deel van de importerende bedrijven in de problemen komt als ze niet op tijd 
kunnen leveren aan hun klanten, zoals grote winkelketens. 'Daar zitten soms boetebedingen 
aan vast van €50.000.' Afgelopen maandag stonden er 23.000 vertraagde containers te 
wachten op verscheping in Yantian. 

De lokale overheid heeft aangekondigd de complete bevolking van het Yantian-district te 
zullen testen op corona. 'De plaatselijke regering besteedt veel aandacht aan maatregelen om 
verdere besmettingen tegen te gaan', aldus een anonieme bron tegen persbureau Reuters. 'Het 
is nu hoogseizoen voor de export en Yantian is een van de grootste transportknooppunten 
voor de Europese en Amerikaanse rederijen.' Bron: FD, 3 juni 2021. 

Grenzen van Nieuw-Zeeland blijven voorlopig hermetisch gesloten 

De Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern heeft op donderdag aangekondigd dat 
de grenzen van het land voorlopig nog hermetisch gesloten blijven. Mogelijk worden de 
maatregelen aan de grens pas vanaf volgend jaar gefaseerd versoepeld. 

Al sinds het begin van de coronacrisis kunnen alleen Nieuw-Zeelanders huiswaarts keren, zij 
moeten direct na aankomst in het land verplicht veertien dagen in quarantaine in een hotel. 
Tussen 19 april en 23 juli opende Nieuw-Zeeland een reisbubbel met Australië, maar toen in 
Australië meerdere uitbraken van de Deltavariant opdoken, besloten de Nieuw-Zeelandse 
autoriteiten die reisbubbel voorlopig op te schorten. 

‘Wij bevinden ons simpelweg nog niet in een positie om de grenzen met de wereld te openen’, 
vertelde Ardern tijdens de persconferentie, waarin ze reageerde op een recent verschenen 
rapport van experts die de autoriteiten ook adviseren voorlopig terughoudend te zijn. 
Eliminatie van het virus binnen de landsgrenzen blijft volgens de premier voorlopig de beste 
strategie om de economie draaiende te houden. 

Nieuw-Zeeland is een van de weinige landen ter wereld waar nauwelijks 
coronamaatregelen gelden. Door een strenge lockdown aan het begin van de pandemie zijn er 
in het land slechts 26 mensen aan de gevolgen van het virus overleden. Slechts zeventien 
procent van de vijf miljoen inwoners is volledig gevaccineerd, maar premier Ardern maakte 
donderdag ook bekend dat alle inwoners vanaf 1 september een afspraak kunnen maken voor 
een vaccinatie. Bron: AD, 12 augustus 2021.  
 

In Iran is lockdown de enige manier om verspreiding Deltavariant te 
stoppen, regime weigert het land stil te leggen 
 
De Iraanse regering moet een nieuwe lockdown afkondigen om een 'coronafiasco' af te 
wenden. Dat zegt Aliresa Sali, de hoogste corona-ambtenaar in het land. Het aantal nieuwe 
besmettingen en ziekenhuisopnames nam de afgelopen dagen sterk toe in Iran.  
 
Een lockdown is voor neurochirurg Sali de enige manier om de snelle verspreiding van de 
Deltavariant te stoppen, aldus het persbureau Isna. 
 
Het Iraanse ministerie van Gezondheid telde woensdag meer dan 42.000 nieuwe 
besmettingen, een nieuw dagrecord, en 536 doden. In totaal eiste het coronavirus in Iran al 
meer dan 95.000 doden, althans volgens de officiële cijfers. Het totale aantal slachtoffers ligt 
waarschijnlijk hoger. 
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Ondanks die stijgende cijfers wees de regering een nieuwe lockdown dinsdag nog af. De 
minister van Volksgezondheid had aanbevolen om het land twee weken stil te leggen, maar 
om onbekende redenen ging het regime niet in op die aanbeveling. Volgens waarnemers speelt 
de vrees mee dat een lockdown de economie nog verder zou schaden. 
 
Ook de vaccinatiecampagne komt moeilijk op gang: slechts 3,4 miljoen van de 83 miljoen 
inwoners zijn al volledig gevaccineerd. Bron: AD, 12 augustus 2021. 

FDA keurt spoedig extra vaccinatie voor kwetsbare patiënten goed 

De Amerikaanse medicijncontroleur FDA keurt een extra coronaprik voor kwetsbare 
patiënten 'spoedig' goed, melden NBC News en The New York Times. Volgens de Amerikaanse 
media zou de FDA mogelijk donderdag al goedkeuring geven voor het toedienen van een derde 
coronaprik bij mensen met een kwetsbaar immuunsysteem. 

Een woordvoerder van de FDA wil de goedkeuring van een zogeheten boostervaccin aan 
persbureau Reuters nog niet bevestigen en meldt slechts dat er 'in de nabije toekomst' meer 
informatie bekend wordt gemaakt. De medicijnwaakhond analyseert momenteel data van de 
Amerikaanse gezondheidsdienst CDC om meer te weten te komen over de effectiviteit van een 
boostervaccin. 

Het is volgens NBC News nog altijd onduidelijk wie er precies in aanmerking zouden komen 
voor een extra vaccinatie. Volgens schattingen van het CDC heeft 2,7 procent van de 
Amerikaanse volwassenen een verlaagde immuniteit. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen 
die behandeld worden voor kanker, patiënten met hiv of mensen die een orgaandonatie 
hebben ondergaan. 

Het toedienen van extra coronaprikken in welvarende 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 zeer besmettelijke Deltavariant. Bron: AD, 12 augustus 
2021.  
 

Steeds meer klachten over jongeren die overlast veroorzaken 
 
De politie krijgt steeds meer klachten over jongeren die overlast veroorzaken. Dat 
meldt datajournalistiek persbureau LocalFocus op basis van politiecijfers. In de eerste helft 
van dit jaar ging het om ruim 70.000 meldingen. In dezelfde periode in 2019 waren dat er 
bijna 40.000. 
 
Het gaat om meldingen waarbij wordt geklaagd over jeugd, en dan met name over kleine 
incidenten zoals het laten rondslingeren van afval, hangen in een park of herrie maken. 
Zwaardere delicten zoals vandalisme, geweldpleging en baldadigheid zijn niet meegeteld. 
 
De coronacrisis lijkt voor een flinke piek aan jeugdoverlastmeldingen te zorgen, aldus 
LocalFocus. In 2020, het eerste 'coronajaar', verdubbelde het totaal aantal meldingen ten 
opzichte van het jaar ervoor tot recordhoogte. Ook in de eerste zes maanden van dit jaar werd 
dus fors meer geklaagd. 
 
Tot en met mei was de horeca als gevolg van de lockdownmaatregelen gesloten en gold thuis 
een (wisselend) aantal maximumbezoekers, waardoor jongeren niet op stap konden en minder 



98 

 

makkelijk thuis konden afspreken. Volgens de politie hoeft de stijging in klachten echter niet 
direct te betekenen dat jongeren ook echt fors meer overlast veroorzaken: als mensen thuis 
zijn zien ze meer en melden ze mogelijk ook sneller overlast. 
 
Het aantal meldingen steeg in alle twaalf provincies, maar vooral in Zeeland, Noord-Brabant 
en Overijssel werd het afgelopen halfjaar flink meer over jeugdoverlast geklaagd. 
In Zeeland lag dit aantal bijna tweeënhalf keer zo hoog als in het eerste halfjaar van 2019. In 
Brabant en Overijssel steeg het aantal klachten respectievelijk 128 en 114 procent. 
 
In Utrecht bleef de stijging van het aantal meldingen - ten opzichte van de situatie van voor 
corona - met 65 procent het meest beperkt. Toch werd in die provincie het afgelopen halfjaar 
relatief het meest geklaagd: 63 meldingen per 10.000 inwoners. Het landelijk gemiddelde is 
zo'n 40 klachten per 10.000 inwoners.  

 
Van de twintig grootste gemeenten vallen onder meer Arnhem, Eindhoven, Haarlemmermeer 
en Enschede op door een flinke stijging van het aantal overlastmeldingen ten opzichte van de 
eerste zes maanden van 2019. Van die groep werd in de gemeente Utrecht en in Amersfoort 
relatief het meest geklaagd. Bron: AD, 12 augustus 2021. 
 

Stijgend aantal coronabesmettingen in Israël daarom strengere 
maatregelen 
 
Israël heeft te maken met een stijgend aantal coronabesmettingen en scherpt daarom de 
maatregelen die in het land gelden weer aan. Het gebruik van de zogenaamde Green Pass, 
waarmee mensen hun vaccinatiestatus kunnen bewijzen, wordt uitgebreid naar vrijwel het 
hele openbare leven. Iedere inwoner van 3 jaar of ouder moet een certificaat kunnen tonen 
dat bewijst dat ze gevaccineerd of hersteld zijn, of negatief getest hebben. Dat hebben de 
autoriteiten woensdagavond beslist.  
 
Naar die Green Pass zal vanaf volgende week woensdag gevraagd kunnen worden bij sport- 
en cultuurevenementen, maar ook in sportscholen en restaurants. Evenementen binnen 
zonder zitplaatsen zijn nog mogelijk voor groepen tot 1.000 mensen, voor buitenevenementen 
is er een maximum van 5.000 aanwezigen. 

De Green Pass werd in Israël in februari geïntroduceerd. Intussen is 58 procent van de 
bevolking volledig gevaccineerd. Wereldwijd is het land het eerste dat begonnen is met een 
derde prik voor mensen ouder dan 60. Op dit moment hebben al 600.000 mensen een derde 
keer een vaccin gekregen. Bron: AD, 12 augustus 2021.  
 

Ruim 55 procent van de verpleegkundigen is tegen vaccinatieplicht voor 
hun beroepsgroep 
 
Ruim 55 procent van de verpleegkundigen is tegen het instellen van een vaccinatieplicht voor 
hun beroepsgroep. Dat stelt beroepsorganisatie NU'91 op basis van een peiling onder 7000 
leden. Zo'n 12 procent vulde hem in, circa 840 leden. Van hen geeft 5 procent aan vóór zo'n 
verplichte prik tegen het coronavirus te zijn.  
 
Daarnaast stelt 27 procent van de ondervraagden dat áls er al een verplichting zou worden 
ingesteld, deze voor de hele Nederlandse bevolking zou moeten gelden. Een kleiner deel van 
de ondervraagden - 13 procent - is niet per se voor een verplichting, maar accepteert het als 
die er toch komt. 
 
Volgens een woordvoerder van NU'91 komen de resultaten van de peiling overeen met de 
discussie die binnen zorginstellingen wordt gevoerd. ‘Slechts een heel klein percentage is echt 
vóór een verplichting.’ 95 procent van de verpleegkundigen in het ziekenhuis is volgens NU'91 
inmiddels gevaccineerd tegen corona. 
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De beroepsvereniging vroeg ook naar de werkdruk. Van de ondervraagden gaf 33 procent aan 
de afgelopen weken extra werkdruk te ervaren als gevolg van het toegenomen aantal 
coronapatiënten. 67 procent ervaart dat als een probleem. Een minderheid van 27 procent gaf 
aan klaar te zijn om zorg die eerder werd uitgesteld door corona in de avonden en weekenden 
te gaan inhalen. Ongeveer de helft zegt nog niet te zijn toegekomen aan het eigen herstel. 
Voorzitter van NU'91 Stella Salden: ‘Dat is natuurlijk een zorgelijke situatie. We zien dat het 
ziekteverzuim momenteel al hoger is dan normaal. Als we nu niet ingrijpen, gaat het een keer 
fout.’ Bron: AD, 12 augustus 2021. 
 

Canberra gaat een week in lockdown na eerste besmetting sinds juli 2020 
 
De Australische hoofdstad Canberra gaat een week in lockdown nadat de eerste 
coronabesmetting sinds juli 2020 is vastgesteld. Voor ongeveer 400.000 inwoners van de stad 
gaan donderdag vanaf 17.00 uur de beperkende maatregelen in. 
 
De eerste minister van de regio Canberra, Andrew Barr, noemt de besmetting 'de grootste 
gezondheidscrisis in de regio dit jaar'. Volgens Barr heeft de persoon contact gehad met andere 
mensen na de besmetting. ‘We hebben ook virusdeeltjes aangetroffen in rioolwater. Een korte 
en strenge lockdown is de beste manier om grotere schade en langdurige lockdowns te 
voorkomen.’ 
 
Canberra had al meer dan een jaar geen coronamaatregelen, nadat heel Australië aan het 
begin van de pandemie in lockdown ging. Sindsdien waren er amper nog besmettingen in het 
land. Sinds de uitbraak van de Deltavariant zijn er ook in Australië meer coronabesmettingen. 
Momenteel zitten meer dan tien miljoen Australiërs in een lockdown. Grote steden als 
Melbourne en Sydney telden de meeste coronabesmettingen. Bron: AD, 12 augustus 2021. 
 

Alleen gevaccineerde leerlingen welkom op zeilschip voor onderwijs 
 
Alleen volledig gevaccineerde leerlingen zijn komend schooljaar welkom aan boord van 
zeilschip Wylde Swan voor een onderwijsprogramma. Volgens organisatie Masterskip is het 
vanwege de coronaregels in het buitenland anders praktisch onmogelijk om de reis te 
organiseren. 
 
Directeur Christophe Meijer neemt het besluit onder andere vanwege de situatie op de 
Caribische eilanden, zegt hij tegen het Friesch Dagblad  ‘De eilanden waar wij ons onderwijs 
uitvoeren zijn als de dood voor corona en hebben strenge regels voor wie aan land mag en wie 
niet. Op bijvoorbeeld het Caribische vulkaaneiland Dominica zouden we met 
ongevaccineerden aan boord een lange quarantaine met een aantal testen tussendoor moeten 
doormaken. Als iedereen gevaccineerd is, kunnen we zo aan land gaan.’ 
 
In de lente van vorig jaar ondervonden 25 Nederlandse scholieren tussen de 14 en 17 jaar 
oud de problemen met de coronaregels in het Caribisch gebied. Een geplande rondvaart ging 
niet door omdat ze door de coronaregels niet mochten terugvliegen. Daarop is besloten om 
maar terug te zeilen. Een geplande tussenstop op de Azoren kon ook niet doorgaan, omdat ze 
niet aan land mochten. In totaal zijn de leerlingen toen acht weken op zee geweest. 
 
Voor andere ziektes hanteert Masterskip al een dergelijk beleid, zegt Meijer. ‘Als we 
bijvoorbeeld naar een land gaan waar een vaccinatie tegen gele koorts of hepatitis A verplicht 
is, dan regelen we dat. Soms haken deelnemers af om dit soort eisen.’ 
 
Masterskip organiseert jaarlijks tussen november en mei zeilreizen op tallship Wylde Swan, 
waar leerlingen uit 4 havo en 4 en 5 vwo ook een onderwijsprogramma volgen. Bron: AD, 12 
augustus 2021.  
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De Wylde Swan in het Caribisch gebied. © Instagram Wyldeswan 
 

Scholieren en docenten ‘gevangen’ op zeilschip door corona: ‘Dit is het 
meest vrije stukje Nederland’  
 
Vijfentwintig middelbare scholieren, vier docenten en twaalf crewleden zitten door het 
coronavirus vast op het zeilschip Wylde Swan. In het Caribisch gebied werden alle havens 
gesloten. Daarom komt het schip nu zeilend terug naar Nederland. Onder de opvarenden zijn 
engineer Pim van Dijk uit Vinkeveen en wiskundedocent Ben Geels uit Gouda. ‘Geen zorgen 
hoor, wij vermaken ons hier uitstekend.’ Bron: AD, 9 april 2020.  
 

Op onderwijsschip Wylde Swan alleen volledig gevaccineerden aan boord, 
Caribische eilanden vrezen binnenhalen coronavirus 
 

Tall ship Wylde Swan wil komend schooljaar alleen volledig gevaccineerde leerlingen mee aan 
boord. Volgens Masterskip, de onderwijsorganisatie achter het schip, kan anders het 
internationale programma van het schip niet gedraaid worden. 

Masterskip is naar eigen zeggen een van de eerste reisorganisaties en scholen die een dergelijk 
besluit neemt. Volgens directeur Christophe Meijer van Masterskip is dit besluit mede 
genomen vanwege de situatie op de Caribische eilanden waar Wylde Swan vaart. ‘De eilanden 
waar wij ons onderwijs uitvoeren zijn als de dood voor corona en hebben strenge regels voor 
wie aan land mag en wie niet. Op bijvoorbeeld het Caribische vulkaaneiland Dominica zouden 
we met ongevaccineerden aan boord een lange quarantaine met een aantal testen tussendoor 
moeten doormaken. Als iedereen gevaccineerd is, kunnen we zo aan land gaan.’ 
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De Wylde Swan  Foto: H Boehm 
 

Volgens Masterskip hebben enkele ouders zeer negatief gereageerd op de beslissing. ‘Maar 
over het algemeen is men begripvol en soms zelfs opgelucht’, aldus de organisatie. ‘Door te 
voldoen aan deze regels kan er een goed programma worden neergezet.’ 

Meijer merkt verder op dat Masterskip eigenlijk al jaren een dergelijk beleid heeft. ‘Als we 
bijvoorbeeld naar een land gaan waar een vaccinatie tegen gele koorts of hepatitis A verplicht 
is, dan regelen we dat. Soms haken deelnemers af om dit soort eisen. Dat maakt dan weer 
een plaats vrij voor iemand die op de reservelijst staat.’ 

De onderwijsreizen gaan in november van start. Momenteel vaart het schip expedities in de 
fjorden van IJsland. ‘Met een volledig gevaccineerde bemanning en met gevaccineerde gasten.’ 
Bron: Friesch Dagblad, 11 augustus 2021. 

Reisorganisatie Tui blijft verlies lijden 

Reisconcern TUI blijft verlies lijden, maar profiteert wel van extra boekingen van 
zomervakanties. Dat komt doordat reisbeperkingen in grote delen van Europa werden 
versoepeld omdat het aantal coronabesmettingen daalde.   

‘Vooral in Duitsland en de rest van continentaal Europa laten de boekingscijfers zien dat er 
veel opgekropte vraag is die wordt ingehaald’, zegt topman Fritz Joussen van TUI. ‘De reizen 
vanuit Engeland konden pas in juli worden hervat. De stijging van het aantal boekingen zal 
daardoor pas in het volgende kwartaal te zien zijn.’ 

Sinds de vorige kwartaalupdate zijn er ongeveer 1,5 miljoen reizen gereserveerd. In totaal zijn 
er bij TUI 4,2 miljoen vakanties geboekt voor deze zomer. Het concern heeft de capaciteit voor 
de zomer van 2021 wel verlaagd. Door de aanhoudende impact van reisbeperkingen is die 
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capaciteit 60 procent ten opzichte van 2019. In mei werd nog rekening gehouden met 75 
procent. 

De populairste bestemmingen zijn de Spaanse eilandengroep de Balearen met onder meer 
Mallorca en Ibiza. Er is ook veel geboekt naar de Griekse eilanden Kreta en Rhodos. 

De omzet van TUI steeg in het derde kwartaal van zijn gebroken boekjaar naar 650 miljoen 
euro, tegen 72 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar. Vanwege de reisbeperkingen kon 
het bedrijf toen bijna geen vakanties verkopen. Het afgelopen kwartaal boekte TUI een verlies 
van 940 miljoen euro. Bron: AD, 12 augustus 2021.   

Eerst coronaprik naar keuze, dan bier: universiteit probeert studenten 
over te halen 

Op de campus van de Nijmeegse Radboud Universiteit komt tijdens de introductieweek een 
mobiele prikpost. De universiteit en de GGD hopen op die manier ongevaccineerde studenten 
alsnog over de streep te halen om een coronaprik te halen. 

De mobiele prikpost is vanaf maandag 23 augustus te vinden op de begane grond van het 
Erasmusgebouw. Studenten kunnen zich daar zonder afspraak vaccineren met een vaccin 
naar keuze: zowel de Janssen-vaccins (één prik) als de Pfizer-vaccins (twee prikken) zijn 
beschikbaar, laat de universiteit weten. Naar verwachting kunnen er zo’n 60 studenten per 
uur worden gevaccineerd. 

Aan  universiteitsmagazine Voxweb laat rector magnificus Han van Krieken weten dat het 
initiatief voor de mobiele prikpost vanuit de universiteit zelf kwam: ‘We zijn ervan overtuigd 
dat hoe meer mensen gevaccineerd zijn, hoe beter het is. Daarom willen we het zo gemakkelijk 
mogelijk maken voor studenten. Daarnaast hebben we internationale studenten uit landen 
waar de vaccinatiegraad lager ligt. We willen ook hen de kans geven zich te laten vaccineren.’ 

Tijdens de introductieweek, die de 23ste begint, wordt de grootste drukte op de campus van 
de universiteit verwacht. Studenten die een prik hebben gehaald, kunnen aansluitend gewoon 
deelnemen aan de introductie-activiteiten.  

De GGD laat op haar beurt weten dat de vaccinatiegraat bij studenten  ‘nog veel hoger kan’ 
en gaat de aankomende weken met mobiele priklocaties langs verschillende 
onderwijsinstellingen in het land. Of daarbij ook de Hogeschool Arnhem en Nijmegen wordt 
aangedaan, is nog niet bekend.   Bron: De Stentor, 12 augustus 2021. 

GGD Groningen heeft meerdere keren aangifte gedaan van bedreiging, 
intimidatie en stalking bij test- en vaccinatielocaties 

De GGD Groningen heeft de afgelopen weken 'meerdere keren' aangifte gedaan bij de 
politie vanwege bedreigingen, intimidatie en stalking bij test- en vaccinatielocaties in de regio, 
zegt een woordvoerster van de GGD. Om hoeveel aangiftes het exact gaat, kan ze niet 
aangeven. ‘Wel is het aantal op één hand te tellen’, aldus de zegsvrouw. 

Zowel medewerkers als mensen die naar de locaties kwamen om zich te laten testen of 
vaccineren werden lastiggevallen. Om wat voor incidenten het precies gaat, wil de 
woordvoerster in verband met het onderzoek niet zeggen. ‘Wij vinden het belangrijk om van 
elke bedreiging of intimidatie aangifte te doen, niet alleen zodat het voor onze medewerkers 
veilig is, maar ook voor mensen die onze locaties bezoeken’, stelt ze. 

Vorige week donderdag deed ook de GGD Hollands Midden aangifte wegens bedreiging, 
nadat Willem Engel, de voorman van Viruswaarheid, zijn volgers via Twitter opriep om foto's 
te maken van medewerkers van de GGD op vaccinatielocaties. Bij een prikbus in Lekkerkerk 
(Zuid-Holland) werd gehoor gegeven aan die oproep. Bron: AD, 12 augustus 2021.   
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Gegevens van ongeveer 1250 mensen gestolen uit coronasystemen GGD 

Voor zover de GGD'en nu weten, zijn eerder dit jaar de gegevens van ongeveer 1250 mensen 
gestolen uit de coronasystemen. Al die mensen zijn op de hoogte gebracht. Dat laat GGD 
GHOR Nederland weten na een bericht van RTL Nieuws. 

RTL meldt dat in werkelijkheid veel meer mensen zijn gedupeerd door de dataroof. Verkopers 
van de gestolen gegevens zeggen volgens RTL dat ze informatie over 'duizenden tot 
tienduizenden personen' kunnen leveren. De GGD zegt daar niets van te weten.  

De instelling meldt dat het politieonderzoek naar de dataroof nog loopt en dat het niet 
duidelijk is of er nog meer gedupeerden zijn, maar dat alle mensen van wie tot nu toe is 
vastgesteld dat hun gegevens gestolen zijn, daarvan op de hoogte zijn gebracht. ‘We staan nog 
steeds in contact met de politie en hebben vooralsnog geen indicatie dat wij mensen niet 
geïnformeerd hebben die wel gedupeerd zouden zijn.’  

De dataroof kwam in januari aan het licht. Medewerkers van de GGD bleken gegevens te 
hebben gehaald uit het systeem CoronIT. Daarin staan de gegevens van alle mensen die zich 
hebben laten testen op een coronabesmetting. De gegevens van mensen die positief testen en 
dus besmet blijken, gaan naar een ander systeem, HPZone. Bron- en contactonderzoekers 
gebruiken die om te achterhalen waar mensen het coronavirus hebben opgelopen en of ze 
misschien nog meer mensen hebben besmet.  

Voor de dataroof zijn tot nu toe zeven mensen opgepakt. Bron: AD, 12 augustus 2021.  
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Nederland heeft 22 miljoen coronavaccinaties gezet 

Donderdag wordt de 22 miljoenste coronaprik gezet, meldt demissionair minister van 
Volksgezondheid Hugo de Jonge op Twitter. Het gaat zowel om eerste als tweede prikken. 

In Nederland heeft momenteel 84,3 procent van de volwassenen tenminste één coronaprik 
gehad, zo valt op te maken uit data van het ECDC, de Europese versie van het Rijksinstituut 
voor Volksgezondheid en Milieu. Daarmee staat ons land op plek acht in Europa, samen met 
Spanje. In Frankrijk (84,6 procent), Noorwegen (85 procent), Portugal (85,3 procent), Malta 
(87 procent), Denemarken (87,3 procent), Ierland (89,2 procent) en IJsland (91,2 procent) 
hebben al meer mensen een prik gehad. Een aantal weken geleden stond Nederland nog op 
de derde plek in de lijst. 

71 procent van de volwassen Nederlanders is al volledig gevaccineerd. Daarmee staat 
Nederland op plek zeven in Europa. Denemarken (73,2 procent), Portugal (74,6 procent), 
Ierland (77,9 procent), België (78,8 procent), IJsland (86,5 procent) en Malta (87,6 procent) 
zijn al verder met het volledig inenten van hun bevolking. Bron: AD, 12 augustus 2021.   

Nederland niet langer grote rode vlek op Europese coronakaart 

Nederland is niet langer een rode vlek op de coronakaart van Europa. Voor het eerst in een 
maand tijd zijn er delen van Nederland met zo weinig nieuwe coronabesmettingen dat ze de 
kleur oranje  hebben gekregen.  

Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland stonden afgelopen week nog op rood, maar doen 
nu een stap omlaag. De rest van het land blijft op rood staan. De ANVR is blij met de 
aanpassing op de coronakaart, die wekelijks wordt geactualiseerd door het ECDC, de 
Europese evenknie van het RIVM. ’Nu zijn we tenminste niet meer de coronabrandhaard van 
Europa’, reageert voorzitter Frank Oostdam van de reiskoepel.  

Landen gebruiken de coronakaart bij het vaststellen van hun coronabeleid. Zij beslissen zelf 
wat zij doen met het gegeven dat een gebied groen, oranje, rood of donkerrood kleurt. De 
ECDC bepaalt de kleuren aan de hand van het aantal positieve tests in de afgelopen twee 
kalenderweken en het percentage positieve tests. Verschillende landen voerden strengere 
regels in voor Nederlandse toeristen vanwege de (donker)rode kleur.  

De ANVR verwacht dat landen de maatregelen nu zullen versoepelen. Duitsland besloot 
onlangs al om Nederland niet langer te zien als hoogrisicogebied. Sinds afgelopen zondag om 
middernacht hoeven Nederlanders daar niet langer in quarantaine als ze niet gevaccineerd 
zijn. Ook hoeven ze niet van tevoren gegevens over hun gezondheidstoestand te verstrekken.  

De reiskoepel hoopt dat de daling van het aantal besmettingen doorzet en we binnen nu en 
twee weken weer groen kleuren. ’Dat zou pas echt goed nieuws zijn. Het is alleen wel jammer 
dat de zomervakantie al zo goed als voorbij is’, voegt hij eraan toe.   

Vorige week ging Groningen van donkerrood, het hoogste niveau, naar rood. Dat gold toen 
ook voor Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Noord-Brabant, Gelderland, Overijssel en 
Limburg. De provincies Flevoland, Friesland, Zeeland en Drenthe waren al rood en bleven 
daar toen op staan. 

Terwijl de situatie in Nederland verbetert, neemt het aantal besmettingen in Duitsland 
toe. Noordrijn-Westfalen is van groen naar oranje gegaan. Ook Berlijn, Saarland en Sleeswijk-
Holstein zijn van groen naar oranje gegaan. België en Luxemburg blijven oranje. Op 
de vakantiebestemmingen in het zuiden van Europa is de situatie nagenoeg hetzelfde 
gebleven. Spanje blijft vrijwel helemaal donkerrood, net als de Middellandse Zeekust en 
Corsica in Frankrijk. Ook het Griekse eiland Kreta blijft donkerrood. Portugal staat nog steeds 
op rood, net als de regio Parijs, Normandië, Sardinië en Toscane.  
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In Frankrijk gaan Bourgondië, Bretagne en het hoge noorden (Calais en Lille) van oranje naar 
rood. Dat geldt ook voor Calabrië, de punt van de ‘laars’ van Italië. Bron: AD, 12 augustus 
2021.   

  

 

Niet op kraambezoek, wel knuffelen? In Japan sturen ouders hun familie 
rijstzakken op 

In Japan hebben ouders van pasgeboren baby’s een oplossing gevonden voor familieleden die 
het kindje door de coronapandemie niet kunnen bezoeken. Ze sturen zakken rijst naar hun 
familie die exact evenveel wegen als de pasgeborene met daarop een foto van het kindje 
gedrukt. Zo kunnen ze de baby toch een beetje knuffelen.  

De rijstzakken zijn er in alle kleuren en maten. Ouders kunnen er zelfs voor kiezen om de zak 
in een dekentje te laten wikkelen zodat hij nog meer op een echt baby’tje lijkt. Wie een kleine 
baby krijgt, is goedkoper uit, want de prijs van de rijstzakken stijgt naargelang het gewicht 
van het kind. Zo rekenen sommige bedrijven 3500 yen (zo’n 27 euro) voor een zak van 3,5 
kilogram.  

‘Ongeveer veertien jaar geleden kreeg ik voor het eerst het idee’, zegt Naruo Ono, eigenaar van 
rijstwinkel Kome no Zoto Yoshimiya. ‘Mijn zoon was toen net geboren en ik ging nadenken 
over wat ik kon doen voor familieleden die te ver woonden en hem dus niet konden bezoeken. 
Toen hebben we besloten om de zakken rijst te maken. Zo kon de familie de schattigheid van 
de baby toch ervaren.’ 

Ono breidde de productlijn uit en maakt nu ook bruiloft-gerelateerde rijstzakken. ‘Ter 
gelegenheid van een huwelijk geven de bruid en bruidegom dan rijstzakken van zichzelf als 
baby aan hun ouders als teken van waardering. ‘Sinds het begin van de pandemie zijn ook 
die rijstzakken erg populair, aangezien heel wat mensen bruiloften niet kunnen bijwonen.’ 
Bron: HLN, 10 augustus 2021. 
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‘Delta’ dreigt de logica van groepsimmuniteit om te draaien 

Vaccinatiesamenleving Dankzij vaccinaties krijgt Europa corona steeds beter onder controle. 
Maar de zoektocht naar een nieuw evenwicht is vol onzekerheden en roept fundamentele 
vragen op. 

Achteraf lijkt het een naïeve gedachte: hoe we aan het begin van de pandemie dachten dat het 
coronavirus in 2021 voor eens en altijd verslagen zou worden als het vaccin er eenmaal was. 
‘Groepsimmuniteit’ was het eindspel. Daarna zou corona een tijdelijke ontwrichting blijken. 
‘Als corona straks voorbij is’, hoorde je op straat, ‘dan.’ Jongeren maakten zich op voor een 
losbandige ‘summer of love’. Ouderen snakten naar een knuffel van hun kleinkind. 
 
Maar dat was voor de opkomst van de ‘Britse’ coronavariant, en vooral: voor de Deltavariant 
die veel besmettelijker is dan het oorspronkelijke coronavirus. Delta dreigt de logica van 
groepsimmuniteit om te draaien, schreef arts en moleculair bioloog Eric Topol recentelijk op 
Twitter 
 
Was oorspronkelijk het idee dat een goed gevaccineerde bevolking de ongevaccineerde 
minderheid zou beschermen, inmiddels bedreigt die kleine groep de bescherming van de 
menigte. De ‘grens’ om groepsimmuniteit te bereiken wordt inmiddels rond de negentig 
procent geschat.  
 
Wetenschappers twijfelen steeds nadrukkelijker of groepsimmuniteit nog een reëel doel is. 
Vaccins beschermen nog steeds goed tegen ernstige ziekte, maar, zeker bij de Deltavariant, 
iets minder goed tegen besmetting – de crux om groepsimmuniteit te bereiken en het virus uit 
te bannen. 

Groepsimmuniteit lijkt minder haalbaar dan voorheen, omdat vaccins niet volledig tegen 
verspreiding beschermen: dan moet meer dan 100 procent van de bevolking gevaccineerd 
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worden om alsnog groepsimmuniteit te bereiken en het virus uit te bannen – downright 
impossible, schreef The Atlantic al in februari. 
 
Het betekent dat westerse landen, waar véél meer gevaccineerd is dan elders op de wereld, 
zoeken naar een nieuw evenwicht waarin ze leren leven met een permanent aanwezig, 
‘endemisch’ coronavirus. Europese landen worden geconfronteerd met nieuwe 
besmettingsgolfjes, maar die leiden vooralsnog tot veel minder ziekenhuisopnames dan 
voorheen. Hoewel niet verbroken, is het verband tussen besmettingen en ziekenhuisopnames 
dankzij vaccinaties wel sterk verzwakt. ‘200 is het nieuwe 50’, zei de Duitse zorgminister Jens 
Spahn afgelopen week over het aantal besmettingen per 100.000 inwoners waarbij hij zich nu 
zorgen begint te maken. 
 
Vaccineren blijft de beste uitweg uit de pandemie. Is het niet om groepsimmuniteit te bereiken, 
dan wel om een evenwicht te vinden waarin corona nog wel rondgaat onder de bevolking, maar 
amper meer tot grote ontwrichtingen leidt. Dat ‘ epidemiologisch equilibrium’ kan weleens 
dichtbij zijn, schreef de Britse epidemioloog Paul Hunter afgelopen week op 
wetenschapssite The Conversation. Het kan volgens hem verklaren waarom de Britse 
besmettingscijfers sinds 19 juli (‘Freedom Day’), toen de meeste beperkingen werden 
opgeheven, dalen: veel mensen zijn immuun dankzij vaccinaties of besmettingen en hoewel 
die immuniteit gedurende de tijd zal afnemen, zullen besmettingscijfers geen records meer 
breken. 
 
De pandemie lijkt nu minder op Germany Year Zero, Roberto Rossellini’s meesterwerk dat hij 
in 1948 filmde in het geruïneerde Berlijn, waar alle hoop verloren is, en meer op Children of 
Men (2006), waarin de mensheid door onvruchtbaarheid dreigt te verdwijnen, maar zich toch 
een hoopvolle uitweg laat zien.  
 
Maar in de zoektocht naar dat nieuwe evenwicht zijn nog vele vragen onbeantwoord, vele 
wegen onbekend. Over de duur van immuniteit. Over de vraag hoeveel gevaccineerden toch 
besmet raken – en wanneer. En of zij ook na milde infectie langdurige Covid kunnen 
ontwikkelen. Hoe gevaarlijk blijken nieuwe varianten? 
 
Recente onderzoeken bieden de eerste contouren waarbinnen dat evenwicht gezocht moet 
worden. Een half jaar na vaccinatie met Pfizer is de bescherming tegen infectie gedaald van 
96 procent naar 84 procent, toont recent Israëlisch onderzoek, nog uitgevoerd vóór de 
Deltavariant. Ander onderzoek toont aan dat ongeveer een half procent van het volledig 
gevaccineerde Israëlische zorgpersoneel toch besmet raakte en dat 19 procent van hen zes 
weken later nog klachten had. Bovendien hebben vier nieuwe, nog vrij onbekende 
coronavarianten speciale interesse van de Wereldgezondheidsorganisatie.  
 
Endemisch betekent niet per se onschuldig. Er zullen mensen ziek blijven worden van corona. 
En blijven sterven door corona. Maar dankzij vaccins kan de massaliteit daarvan rigoureus 
beperkt worden. 

Die nieuwe fase roept ethische en politieke vragen op die de komende jaren door politiek en 
maatschappij beantwoord zullen worden. Hoeveel maatregelen zijn gevaccineerden bereid te 
accepteren als met name ongevaccineerde coronapatiënten tot druk op de zorg leiden? Weinig, 
blijkt uit het groeiend ongeduld van gevaccineerde Amerikanen die toch weer een mondkapje 
moeten dragen – hoewel de vaccinatiegraad daar in de staten waar de ziekenhuizen het volst 
liggen veel lager is dan in Nederland.  
 
Hoeveel sterfte is de samenleving bereid te accepteren van een endemisch coronavirus? De 
samenleving accepteert al dat de jaarlijkse griepgolf zomaar tienduizend levens kan kosten en 
dat de volle ziekenhuizen dan hun reguliere zorg verzetten. Maar kan de zorg het ook aan als 
er bovenop de griep nog een jaarlijkse golf van coronapatiënten komt? Coronazorg kan tot 
scherpe keuzes in de zorg dwingen. 

Erkenning dat het virus blijft, betekent ook dat het ‘oude normaal’, de wereld zónder corona, 
niet terugkeert. Al was het maar voor de ruim 17.000 Nederlandse families die geliefden 
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hebben verloren aan een virus waarvan de dodelijkheid nogal eens gebagatelliseerd is. Voor 
hen is er een duidelijk vóór en ná corona, gesymboliseerd door de lege plek in bed, de lege 
stoel aan tafel en het lege gevoel van rouw. 

Tienduizenden anderen worstelen met de lange nasleep van hun corona-infectie en zijn nog 
lang niet ‘de oude’ – als ze dat ooit worden. Welk mentaal effect heeft dat op de samenleving? 
En gaat dat nog krijgen als geïnfecteerden langdurige Covid blijven ontwikkelen? Dat raakt 
ook de arbeidsproductiviteit. De maatschappelijke, medische en economische effecten zullen 
zich de komende jaren blijven opdringen, zeker als corona ‘erbij’ gaat horen. 

In een zoektocht naar een uitweg verkennen veel landen deze zomer een zelden vertoonde 
vorm van ‘biopolitiek’: disciplinerende machtsuitoefening over lichamen. Toegang op basis van 
een medische status (gevaccineerd, dan wel negatief getest of hersteld) was vóór de pandemie 
ondenkbaar. Inmiddels is het een voorwaarde om te reizen of een voetbalstadion te bezoeken, 
en stellen sommige landen en grote bedrijven vaccinaties verplicht. Welke mentale en politieke 
knop is zo omgezet, om wellicht nooit meer teruggezet te worden? Het is aan liberale 
samenlevingen om de grenzen vast te stellen. 

En die andere vraag: in hoeverre moet de oude wereld überhaupt hersteld worden? De 
bezinning waartoe denkers aan het begin van de pandemie opriepen, bleek van korte duur. 
De wens om toch weer even het vliegtuig te nemen voor die zonvakantie („We hebben het 
verdiend!’, adverteerde een reisbureau), de wens ook om de economie snel weer aan te jagen 
met massale consumptie, botst met de noodzaak om die andere grote crisis aan te pakken, 
die deze zomer de Europese woonkamers binnenstroomde: de opwarmende aarde. De vragen 
die in veel landen voorliggen, reiken dan ook verder dan alleen de zoektocht naar een 
evenwicht met het virus: ze gaan over de kern van het samenleven. Bron: NRC, 31 juli 2021.  
 
 

Groepsimmuniteit tegen corona 
 
Groepsimmuniteit tegen corona, dat is waar het kabinet op koerstMaar in Groningen, Drenthe 
en Friesland ligt de immuniteit een stuk lager dan in de rest van het land. 

 
Nu een deel van de bevolking gevaccineerd is en een ander deel al Covid-19 heeft gehad, ligt 
groepsimmuniteit in Nederland binnen bereik, lieten bewindslieden zoals Mark Rutte, Hugo 
de Jonge en Ferd Grapperhaus de afgelopen tijd weten. Dat koersen op groepsimmuniteit is 
omstreden. En in Noord-Nederland ligt die immuniteit een stuk lager dan in de rest van het 
land. 

 
Het woord groepsimmuniteit dook voor het eerst op tijdens de toespraak van Rutte vanuit het 
Torentje op 16 maart vorig jaar. Het coronavirus totaal uitbannen zou toch niet lukken, dus 
konden we beter streven naar het ‘gecontroleerd verspreiden’ ervan. Er stak vervolgens een 
storm van kritiek op. Veel virologen en de wereldgezondheidsorganisatie WHO noemden het 
koersen op groepsimmuniteit ‘immoreel’ omdat het veel coronadoden tot gevolg zou hebben, 
en zoals nu bekend is ook veel long-covidbesmettingen. Rutte, De Jonge en Jaap Van Dissel 
probeerden het vervolgens te nuanceren. Bron: Dagblad van het Noorden, 22 april 2021. 
 

Op de vier Friese Waddeneilanden is 68 procent van  jongeren volledig 
gevaccineerd 
 
Op de vier Friese Waddeneilanden Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling en Vlieland is ten 
minste 68 procent van de jongeren van twaalf tot achttien jaar volledig gevaccineerd, laat GGD 
Fryslân weten. In totaal wonen er 593 jongeren in die leeftijdsgroep op de eilanden, waarvan 
405 een eerste en tweede prik hebben gehad. Ze kregen allemaal het coronavaccin van Pfizer. 

Volgens een woordvoerder hebben 148 van de 220 jongeren op Ameland twee prikken gehad 
met het Pfizervaccin. Dit is 67 procent. Op Schiermonnikoog hebben 32 van de 41 jongeren 
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twee vaccinaties gehad, wat neerkomt op 78 procent. Van de jongeren op Terschelling heeft 
bijna 70 procent twee prikken gehad, namelijk 185 van de 266 jongeren. Tot slot zijn op 
Vlieland 40 van de 66 jongeren twee keer gevaccineerd, wat uitkomt op 60 procent. Bron: AD, 
12 augustus 2021.    

Jan Blokhuijsen berispt: schaatser weigerde mondmasker bij dopingtest 
in eigen huis 

Jan Blokhuijsen is door de International Skating Union (ISU) berispt. Hij weigerde een 
mondmasker te dragen toen officials van de PWC (Professional Worldwide Controls) een 
dopingtest bij hem thuis af kwamen nemen. 

De dopingtest vond plaats op 28 april, buiten de schaatscompetities om, bij Blokhuijsen thuis. 
Toen de officials de Nederlandse schaatser vroegen om een mondmasker te dragen vanwege 
de coronapandemie weigerde hij. Daarmee overtrad hij de richtlijnen van het 
Wereldantidopingagentschap (WADA) voor testen tijdens de COVID-19-pandemie. 

 

© ANP — Jan Blokhuijsen in actie op de 1500 meter tijdens het NK Allround in Thialf.    

In een verklaring van de ISU is te lezen dat Blokhuijsen aangaf nooit een masker in zijn eigen 
huis te zullen dragen: ‘De persoon in kwestie was op de hoogte van de test in zijn huis om 
6.35 uur. Waar andere schaatsers zonder problemen getest konden worden, weigerde deze 
persoon een mondmasker te dragen. Hij is gewezen op de regels en de verantwoordelijkheden 
in deze tijden van COVID-19, maar hij veranderde niet van gedachten. Zelfs niet toen hij werd 
gewezen op het feit dat Nederland op dat moment een gebied was met hoge 
besmettingsrisico's. Daarmee heeft hij geen zorg gedragen voor de veiligheid van de mensen 
die de test moesten afnemen.’   

De ISU noemt het gedrag van Blokhuijsen onverantwoordelijk en onethisch en heeft de regels 
van de schaatsunie geschonden. ‘De heer Jan Blokhuijsen wordt berispt en gewaarschuwd 
om in de toekomst niet nog eens dergelijk gedrag te tonen. Anders zal dit leiden tot een 
zwaardere sanctie.’ Bron: AD, 12 augustus 2021.    
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In Curaçao is opnieuw een avondklok ingesteld  

Curaçao voert opnieuw een avondklok in. De maatregel is een gevolg van het toenemende 
aantal coronabesmettingen op het eiland. Elke dag worden meer coronapatiënten opgenomen 
in het ziekenhuis en de intensive care is bijna helemaal vol. 

De avondklok geldt vanaf vrijdag tussen middernacht en half vijf 's ochtends. Verder mogen 
er geen activiteiten worden georganiseerd met meer dan honderd mensen en is dansen en het 
spelen van harde muziek verboden. Ook het dragen van mondkapjes is weer verplicht als 
mensen boodschappen gaan doen of bijvoorbeeld de kapper of een casino bezoeken. 

De laatste tijd is er veel kritiek omdat de regering ondanks de stijging van het aantal 
coronabesmettingen geen maatregelen leek te willen afkondigen. De directeur van het 
ziekenhuis op Curaçao zei zondag al dat zijn ziekenhuis de grens had bereikt en nauwelijks 
meer mensen kon opnemen. Bron: AD, 12 augustus 2021.  

Bescheiden opleving nieuwe coronabesmettingen in Oost-Nederland, 
meerdere plaatsen kleuren rood 

Het aantal nieuwe coronabesmettingen is vandaag licht gestegen in Oost-Nederland. Van een 
grote uitschieter is geen sprake, het gaat om een kleine opleving. Wel is het opvallend dat 
meerdere gemeenten vandaag rood kleuren, dat is sinds afgelopen zondag niet meer gebeurd. 

De dagcijfers geven mogelijk een vertekend beeld. De GGD kampte gisteren voor de derde keer 
in een week met een storing. Daardoor is vandaag een inhaalslag gemaakt. Dat is ook de reden 
dat er landelijk gezien ruim 500 meer besmettingen worden gemeld dan een dag eerder. 
Vandaag zijn er 2614 nieuwe besmettingen geregistreerd, gisteren waren dat er 2130.  

De teller in Oost-Nederland staat vandaag in totaal op 257 nieuwe coronabesmettingen, dat 
zijn er bijna dertig meer dan de 229 van gisteren. Alle afzonderlijke veiligheidsregio's beleven 
een bescheiden stijging. In IJsselland zijn 62 nieuwe besmettingen gemeld, gisteren waren dat 
er nog 45.  Flevoland zag het aantal besmettingen stijgen naar 91, terwijl Noord- en Oost-
Gelderland met 104 nieuwe besmettingen koploper is in Oost-Nederland.  

Er werden ook meer ziekenhuisopnames gemeld. In Oost-Nederland werden gisteren in totaal 
11 mensen met coronaklachten opgenomen in het ziekenhuis: 6 in Flevoland en 5 in Noord- 
en Oost-Gelderland. Dat is een verdubbeling ten opzichte van een dag eerder. In IJsselland 
zijn gisteren voor de tweede dag op rij geen ziekenhuisopnames gemeld.  

Opvallend is dat meerdere gemeenten in Oost-Nederland vandaag weer rood kleuren. Het gaat 
om Lelystad, Staphorst en Ommen. Het is voor de eerste keer sinds zondag dat er weer 
plaatsen rood kleuren in ons deel van het land. Ervaring leert echter dat het aantal gemelde 
besmettingen per gemeente van dag op dag flink kan verschillen. Vorige week kleurden 
Zwartewaterland en Hattem meerdere keren rood. De situatie in deze gemeenten lijkt zich 
echter te stabiliseren.   

Voor de derde dag op rij is het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen 
gedaald. In totaal houden nu 649 besmette mensen een bed bezet, blijkt uit de laatste cijfers 
van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat zijn er zeven minder 
dan een etmaal eerder.  

Op de verpleegafdelingen liggen 439 mensen met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus 
wordt veroorzaakt. Dat is een daling van zeven ten opzichte van een dag geleden. Er werden 
56 coronapatiënten  opgenomen op de verpleegafdelingen.  
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De intensive cares dragen momenteel zorg voor 210 ernstig zieke coronapatiënten, evenveel 
als woensdag. Er waren negentien nieuwe opnames op de ic’s, maar een even groot aantal 
mensen verliet de afdeling of overleed, waardoor het aantal opgenomen patiënten gelijk bleef. 

Het LCPS noemt het in alle regio’s ‘erg druk, omdat er veel patiënten binnenkomen terwijl een 
deel van de zorgmedewerkers op vakantie is’. Woensdag zijn er drie patiënten verplaatst naar 
een andere regio om de druk op de ziekenhuiszorg te spreiden. Bron: De Stentor, 12 augustus 
2021.  

Update RIVM 

Afgelopen etmaal zijn 2614 positieve coronatesten geregistreerd bij het RIVM. Dat zijn er ruim 
zevenhonderd minder dan vorige week donderdag. Het gemiddelde niveau over de afgelopen 
zeven dagen is hiermee ook weer verder gedaald. 

Een dag eerder registreerde het RIVM 2155 nieuwe coronabesmettingen. Dat getal viel echter 
lager uit doordat niet alle positieve tests waren doorgegeven door de GGD'en. Of alle 
ontbrekende aantallen zijn opgenomen in het cijfer van donderdag is niet bekend. 

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu kreeg in de afgelopen zeven dagen 16.595 
meldingen van positieve tests, gemiddeld 2371 per dag. Dat gemiddelde daalt al zo'n drie 
weken, hoewel het tempo van de daling in de afgelopen week wel is afgenomen. 

Het aantal vastgestelde sterfgevallen steeg met zeven. 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. Woensdag werden negen overlijdens geregistreerd.  

Voor de derde dag op rij is het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen 
gedaald. In totaal houden nu 649 besmette mensen een bed bezet, blijkt uit de laatste cijfers 
van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat zijn er zeven minder 
dan een etmaal eerder. 

Op de verpleegafdelingen liggen 439 mensen met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus 
wordt veroorzaakt. Dat is een daling van zeven ten opzichte van een dag geleden. Er werden 56 
coronapatiënten nieuw opgenomen op de verpleegafdelingen. 

De intensive cares dragen momenteel zorg voor 210 ernstig zieke coronapatiënten, evenveel 
als woensdag. Er waren negentien nieuwe opnames op de ic's, maar een even groot aantal 
mensen verliet de afdeling of overleed, waardoor het aantal opgenomen patiënten gelijk bleef. 

Het LCPS noemt het in alle regio's 'erg druk, omdat er veel patiënten binnenkomen terwijl een 
deel van de zorgmedewerkers op vakantie is'. Woensdag zijn er drie patiënten verplaatst naar 
een andere regio om de druk op de ziekenhuiszorg te spreiden. Bron: AD, 12 augustus 2021.  

Formule 1 in Zandvoort mag doorgaan met minder publiek’ 

De Dutch Grand Prix van Zandvoort lijkt wat het kabinet betreft door te mogen gaan met 
publiek. Omdat de tribunes in de buitenlucht staan en er vaste zitplaatsen zijn, zou het gevaar 
op besmettingen met het coronavirus minder groot zijn. Dat melden bronnen rond het 
kabinet.  

Wel komen er eisen voor toegang voor het grootste sportevenement in de Nederlandse 
geschiedenis, zoals bijvoorbeeld een vaccinatie- of testbewijs. Ook mogen de tribunes slechts 
ten dele worden gevuld, zoals in het betaald voetbal ook al het geval is. Het Formule 1-weekend 
op het circuit staat gepland van 3 tot en met 5 september. Het kabinet maakt morgen bekend 
welke coronamaatregelen vanaf 1 september gelden voor evenementen.  
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De grote vraag blijft echter of de organisatie uit de voeten kan met de voorwaarden die het 
kabinet stelt. De Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix rekent op 3, 4 en 5 september op 
105.000 betalende bezoekers per dag. Financieel en organisatorisch zijn de gevolgen 
ingrijpend als een derde van dat aantal niet mag komen.  

Ook is de vraag wat er overblijft van het entertainmentprogramma waar fans mee zijn verleid 
om een kaartje te kopen. Oorspronkelijk stonden onder andere optredens van Guus Meeuwis, 
Davina Michelle en Nick & Simon op het programma. De Grand Prix moest behalve een 
racewedstrijd ook een groot festival worden. Vorig jaar werd het evenement afgelast vanwege 
de coronapandemie.  

De organisatie van de Dutch Grand Prix is vandaag niet bereikbaar voor een reactie. ‘Als 
sportevenement verdien je je geld niet met de eerste 10.000 toeschouwers, maar met de laatste 
10.000. Als er minder publiek komt, moet iemand bijspringen,’ zei directeur Robert van 
Overdijk van circuit Zandvoort eerder over mogelijke publieksbeperkingen. Nog los van het 
feit dat kaartjes van bezoekers die niet mogen komen, door de organisatie zullen moeten 
worden terugbetaald.  

Het kabinet zette vorige maand een streep door meerdaagse evenementen met overnachtingen, 
tot 1 september. Daar valt de Formule 1 niet onder, volgens het ministerie van Justitie. 
Evenementen mogen doorgaan, op voorwaarde dat mensen een vaste zitplaats hebben. Daar 
voldoet de Formule 1 aan.  

De gemeente Zandvoort en evenementenorganisatie Zandvoort Beyond zijn tot nu toe gewoon 
doorgegaan met de voorbereidingen. ‘Niemand weet wat het wordt. We wachten af en 
ondertussen gaan we op volle kracht vooruit’, verklaarde een woordvoerder van de gemeente 
Zandvoort vorige week. 

Ondertussen heeft het geplaagde evenement ook zijn handen nog vol aan 
milieurechtszaken. Stichting Duinbehoud verloor vandaag een rechtszaak over de 
bescherming van de rugstreeppad en de zandhagedis bij het circuit. Volgens 
milieuorganisaties was de bouw van tribunes voor de Dutch Grand Prix in strijd met de 
natuurwetgeving en het bestemmingsplan. Maar de bestuursrechter van de rechtbank in 
Haarlem oordeelde dat de ingediende beroepen ongegrond zijn.  

De provincie heeft aan de organisatie van de grand prix een ontheffing verleend van het 
normaal geldende verbod om de beschermde rugstreeppad en zandhagedis te verstoren en de 
rust- en voortplantingsplaatsen te vernielen. Het gebied zou de komende zes jaar ongeschikt 
zijn als leefgebied voor de dieren.  

Voor de bouw van tribunes zijn duinen rond het circuit plat gemaakt en deels verhard om zo 
veel mogelijk bezoekers van de Formule 1 op tribunes kwijt te kunnen. In 2019 wees een 
voorzieningenrechter de bezwaren van natuurorganisaties ook al af, waarna de bouw van de 
tribunes toen kon doorgaan. 

Stichting Duinbehoud gaat tegen de uitspraak van vandaag in hoger beroep. ‘De rechtbank 
vindt het acceptabel, dat meer dan 10 hectare leefgebied van beschermende diersoorten 
verloren gaat. Een uitspraak die op gespannen voet staat met de wetgeving voor 
natuurbescherming’, zegt directeur Marc Janssen van Duinbehoud in een reactie. ‘Opvallend 
in de uitspraak van de rechtbank is dat voorbijgegaan wordt aan het feit dat het betreffende 
duingebied inmiddels is geasfalteerd en dat het herstel van het natuurgebied vele jaren kan 
duren. De rechtbank negeert dit feit.’  

De rechtbank zou vandaag aanvankelijk ook uitspraak doen in drie andere rechtszaken over 
de vergunningverlening van Circuit Zandvoort, in verband met stikstofuitstoot. Maar de 
rechtbank besloot onlangs dat er eerst meer onderzoek moet worden gedaan naar de betwiste 
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vervuiling. De natuurorganisaties zeggen dat de stikstofuitstoot te hoog is voor een Natura 
2000-gebied, en hoger dan de stikstofberekeningen van het circuit zelf. 

De kans dat in deze milieuzaken nog een uitspraak komt voordat de Dutch Grand Prix 
verreden wordt, in het eerste weekend van september, is inmiddels klein. Alleen de 
coronaregels lijken het evenement dus nog te kunnen verstoren. Komende dagen zal blijken 
hoeveel. Bron: AD, 12 augustus 2021.   

Hogeschool Windesheim: ‘serieus onderwijs op 1,5 meter afstand 
onmogelijk, nóg zo'n jaar is funest voor onze studenten’ 

Morgen valt de beslissing of het hoger onderwijs over twee weken weer volledig open mag en 
zo ja, of de anderhalvemeterregel van tafel gaat. Voor Hogeschool Windesheim in Zwolle is er 
maar één besluit mogelijk: de scholen moeten volledig open kunnen, zónder dat studenten 
1,5 meter afstand hoeven te houden. ‘Met die beperking is serieus onderwijs niet mogelijk.’ 

Voor de hogescholen is het een morgen een cruciale dag, want het welzijn van studenten en 
docenten is afhankelijk van de beslissing van het kabinet. Dat zegt Henk Hagoort, 
bestuursvoorzitter van de Hogeschool Windesheim en vicevoorzitter van de Nederlandse 
Vereniging van Hogescholen. Bron: De Stentor, 12 augustus 2021.  

Student terug naar collegebank: mbo en hoger onderwijs weer open 
zonder 1,5 meterregel 

Mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten gaan rond 1 september weer open, zonder de 
anderhalve meter-maatregel. Dat betekent dat alle studenten weer voornamelijk op locatie les 
kunnen krijgen. Er zullen wel andere beperkingen gelden, bevestigen bronnen aan deze site. 

Eén van de voorwaarden die wel gelden is waarschijnlijk een maximum van 75 tot 100 
studenten per collegezaal. Dat zullen demissionair premier Mark Rutte en vicepremier Hugo 
de Jonge morgenavond om 19 uur bekendmaken in de coronapersconferentie.   

Over de precieze invulling van de voorwaarden die voor de onderwijsinstellingen gaan gelden, 
wordt volgens ingewijden nog gesproken. Morgen hakt het kabinet in de ministerraad de 
definitieve knoop door. Volgens betrokkenen liggen verschillende opties op tafel, van het 
dragen van mondkapjes in de gangen, tot het gebruik van zelftesten. In het voortgezet 
onderwijs was dat overigens al het geval.  

Voor het OMT heeft het hoge prioriteit om het onderwijs weer volledig te openen, zegt 
kinderarts Károly Illy, voorzitter van de Nederlandse vereniging voor Kindergeneeskunde en 
OMT-lid. ‘Het moet wel verantwoord zijn. Maar als het ook maar enigszins mogelijk is, moet 
het onderwijs fysiek gegeven worden, ook op het mbo, hbo en wo. We weten inmiddels hoeveel 
schade kinderen oplopen door de beperkende maatregelen die er eerder waren. Het OMT is 
zich daar zeer van bewust.’  

Over de vaccinatiecijfers is Illy positief. ‘We zijn een hoge vaccinatiegraad aan het bereiken, 
waardoor het risico op ziekenhuis- en ic-opnames relatief gering is. Jongeren lopen nog wat 
achter, omdat zij pas sinds kort worden gevaccineerd. Maar we hebben goede hoop dat ook 
onder jongeren de vaccinatiegraad snel omhoog gaat.’  

De afgelopen maanden moesten de onderwijsinstellingen in het mbo en hoger onderwijs voor 
komend studiejaar, tot hun grote frustratie, steeds werken met twee scenario’s. In het eerste 
scenario hoefde er niet langer anderhalve meter afstand te worden gehouden, in het tweede 
juist wel. Een goede voorbereiding op het nieuwe collegejaar verliep daardoor moeizaam, 
omdat afstand houden nou eenmaal meer online onderwijs en andere roosters vergt.  
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Onderwijsbestuurders verzetten zich de afgelopen tijd dan ook flink tegen behoud van de 
anderhalve meter op hun instelling. Volgens VSNU-voorzitter Pieter Duisenberg hield het 
kabinet te lang allerlei slagen om de arm en proefde hij te weinig begrip voor wat de 
coronamaatregelen voor studenten hebben betekend. ‘Dan besef je ook niet hoe heftig het is 
geweest voor jongeren. Ik heb er geen woorden voor’, zei hij voordat de maatregelen 
donderdagmiddag uitlekten.  

Nu meldt Duisenberg via Twitter: ‘Dit ziet er goed uit. Goed nieuws voor onze studenten en 
docenten. Enorme opluchting voor iedereen als dit bij de persconferentie waar blijkt te zijn.’ 
Studentenvakbond LSVb is ‘opgelucht en blij’ dat universiteiten en hogescholen aan de start 
van het nieuwe collegejaar weer open mogen zonder dat er anderhalve meter afstand gehouden 
hoeft te worden. Veel organisaties laten weten te wachten met hun officiële reactie tot het 
kabinet zich heeft uitgesproken.  

Het kabinet hakt morgen tijdens een vergadering definitief de knoop door, maar voor het 
onderwijs staan alle seinen op groen. De vraag blijft of ook de nachthoreca en evenementen 
meer ruimte krijgen. Een betrokkene taxeert dat deze sectoren nog even geduld moeten 
hebben. Vooral voor discotheken en clubs zal als voorwaarde gelden dat er getest moet worden 
voor toegang. Dit ligt echter stil. Bron: AD, 12 augustus 2021.   

 

Nieuw-Zeeland handhaaft tot 2022 strenge grenscontroles  

De Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern zei vandaag de strikte grenscontroles te 
handhaven tot 2022. Ook waarschuwt ze voor volledige lockdowns, als de regering er niet in 
slaagt de Deltavariant buiten te houden. 

Ardern hoopt volgend jaar voorzichtig het land weer te openen voor de rest van de wereld met 
behoud van de virusvrije status van het land. Maar de grenzen gaan pas open als iedereen 
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gevaccineerd is. De uitrol van het vaccinatieprogramma verliep in Nieuw-Zeeland veel 
langzamer dan in de meeste ontwikkelde landen. Minder dan 20 procent van de bevolking is 
volledig ingeënt. Bron: AD, 12 augustus 2021. 

Vaccinatieplicht in San Francisco 

Mensen die in San Francisco een hapje willen eten in een restaurant of naar de sportschool 
gaan, moeten over een week volledig gevaccineerd zijn tegen corona. Het stadsbestuur 
kondigde dat donderdag aan. Het is de eerste grote Amerikaanse stad die deze maatregel 
neemt. 

De vaccinatieplicht geldt ook voor bezoekers van grotere binnenruimtes, zoals theaters en 
andere uitgaansgelegenheden. De maatregel wordt ingevoerd vanwege de oplopende 
besmettingsaantallen, veroorzaakt door de besmettelijke Deltavariant. Onlangs stelde de stad 
aan de westkust al een mondkapjesplicht in voor publieke binnenruimtes, die geldt voor zowel 
gevaccineerden als ongevaccineerden. 

New York heeft vorige week een soortgelijke maatregel aangekondigd. Maar daar is voor 
binnenactiviteiten het hebben van één prik voldoende. Bron: AD, 12 augustus 2021.  

Meer coronapatiënten dan jaar ervoor in ziekenhuizen in België 

Op dit moment liggen er meer coronapatiënten in de Belgische ziekenhuis dan een jaar 
geleden. Er liggen 454 coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen, 124 van hen op de 
afdeling intensieve zorg. Exact een jaar geleden werden ‘maar’ 307 ziekenhuisbedden 
ingenomen door Covidpatiënten, 77 van hen kregen intensieve zorgen.  

Uit een rapport van Sciensano blijkt dat tussen februari en juli van dit jaar maar liefst 97,5 
procent van de opgenomen patiënten niet, slechts gedeeltelijk of niet lang genoeg gevaccineerd 
was. Dat betekent dat slechts 2,5 procent van de patiënten in het ziekenhuis al volledig en 
voldoende lang (minstens 14 dagen) gevaccineerd was tegen het coronavirus.  

Dat er op dit moment dus meer patiënten in het ziekenhuis liggen dan een jaar geleden hoeft 
volgens epidemioloog Boudewijn Catry nog geen reden tot ongerustheid te zijn., ,De situatie 
is nog altijd zeer gunstig, het aantal overlijdens is nog altijd zeer laag’, benadrukte hij in De 
Ochtend op Radio 1. 

Om de hogere bezettingsgraad te verklaren, kijkt de epidemioloog vooral naar de veranderde 
mentaliteit bij de bevolking. ‘Vorig jaar zagen we veel meer een ‘staycation-mentaliteit’, nu zijn 
er meer mensen die gaan reizen, niet alleen nationaal maar ook internationaal’, legt Catry 
uit. Bron: AD, 12 augustus 2021.  

Studentenvakbond opgelucht en blij dat universiteiten en hogescholen 
weer open mogen  

Studentenvakbond LSVb is 'opgelucht en blij' dat universiteiten en hogescholen aan de start 
van het nieuwe collegejaar weer open mogen zonder dat er 1,5 meter afstand gehouden hoeft 
te worden. ‘Heel goed nieuws voor alle studenten die al anderhalf jaar thuiszitten. Daar komt 
nu eindelijk een eind aan’, zegt Ama Boahene, voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond. 

De maatregel is nog niet definitief genomen. Morgen praat het kabinet hierover tijdens een 
corona-overleg, zeggen Haagse bronnen. Bron: AD, 12 augustus 2021.  
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Onderwijswereld krijgt meer ruimte van kabinet, besluit komt geen 
moment te vroeg 

Het kabinet hakt vandaag definitief de knoop door over volledige heropening van het 
middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs. Het besluit komt geen moment te vroeg, 
want onderwijsbestuurders, studenten en ouders smachten naar duidelijkheid in de 
voortdurende corona-epidemie.  

‘Mijn zoon doet nu het tweede jaar mbo en heeft het hartstikke moeilijk gehad’, vertelt een 
vader die niet met zijn naam in de krant wil. ‘De lessen waren thuis en op afstand, zijn stage 
werd stopgezet. Hij had weinig tot geen contacten meer. Uiteindelijk kwam de vraag of hij wel 
de goede studierichting deed. Wij zaten er best bovenop afgelopen tijd, maar na maanden 
bleek toch dat hij niets had gedaan. Dus stond hij op achterstand. Toen kwamen de bitcoins 
voorbij en was het: Ik stop maar met de opleiding.’ Bron: AD, 13 augustus 2021. 

Winkelverkoop stijgt, ondernemers optimistischer dan ooit, maar 
personeel is niet te vinden 

De verkoop door Nederlandse winkeliers is in het tweede kwartaal flink gestegen. Volgens het 
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) ging het om een toename van 8 procent ten opzichte 
van dezelfde periode een jaar eerder. De stijging is met name te zien bij de kleding- en 
schoenenwinkels. Ondernemers waren aan het begin van het derde kwartaal optimistischer 
dan ooit. Wel is er een groot probleem: personeel is nauwelijks te vinden. 

De omzet van kledingwinkels nam met 40 procent het sterkst toe, gevolgd door winkels die 
schoenen en lederwaren verkopen met 25 procent. Daarbij moet worden aangetekend dat die 
sector hard werd getroffen door de coronacrisis in het tweede kwartaal van 2020. De verkopen 
bleven het afgelopen kwartaal nog wel onder het niveau van voor de coronacrisis.  

Winkels die elektronica voor consumenten verkopen, boekten het afgelopen kwartaal op 
jaarbasis wat minder omzet. Dat gold ook voor doe-het-zelfwinkels. De omzet in deze winkels 
is nog wel een stuk hoger dan voor de coronacrisis.  

Supermarkten en voedingsspeciaalzaken boekten vanaf het begin van de coronacrisis hogere 
kwartaalomzetten vergeleken met jaar daarvoor. Dat komt doordat klanten meer geld uitgaven 
aan luxere producten omdat de horeca grote delen van 2020 gesloten bleef. In het afgelopen 
kwartaal zette de groei van de foodsector door, de omzet steeg met minder dan één procent.  

De onlineverkopen stegen in het tweede kwartaal met 17 procent vergeleken met een jaar 
eerder. In het eerste kwartaal steeg de omzet via internet nog met 85 procent. De 
internetverkopen namen sinds de uitbraak van het coronavirus in maart 2020 sterk toe. Nu 
een volledig coronajaar achter de rug is, was het groeipercentage in het tweede kwartaal weer 
vergelijkbaar met dat van voor de coronacrisis. 

Ondernemers waren aan het begin van het derde kwartaal optimistischer dan ooit over de 
economie. Met name horecaondernemers werden een stuk positiever, meldt het Centraal 
Bureau voor de Statistiek (CBS). Mede daardoor steeg de graadmeter van het statistiekbureau 
naar de hoogste stand sinds de metingen in 2008 begonnen.  

De stijging van het vertrouwen hangt samen met de heropening van de economie. Voor 
horecabedrijven is het bijvoorbeeld pas enkele maanden mogelijk om weer gasten binnen te 
ontvangen. De ondernemers in die sector gingen in één kwartaal van de somberste groep naar 
de meest positief gestemden.  
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Ook in vrijwel alle andere bedrijfstakken werden ondernemers optimistischer, met 
uitzondering van de bouw. Daar is de stemming nog wel positief, maar iets minder dan een 
kwartaal eerder.  

Wel hebben meer ondernemers last van personeelstekorten. Dat geldt voor ongeveer een kwart 
van de bedrijven. Ongeveer een derde van de ondernemers gaf echter aan helemaal geen 
obstakels voor zijn bedrijfsvoering te ondervinden.  

In het tweede kwartaal van dit jaar kwam het ondernemersvertrouwen voor het eerst sinds 
het begin van de coronacrisis boven het nulpunt. Daarboven kijken ondernemers overwegend 
positief naar de economische ontwikkelingen, eronder is sprake van pessimisme. Nu, drie 
maanden later, is er direct sprake van een nieuw record. Het oude hoogtepunt stamde uit 
begin 2018.  

Het CBS werkt voor de meting van het ondernemersvertrouwen samen met de Kamer van 
Koophandel, het Economisch Instituut voor de Bouw, MKB-Nederland en VNO-NCW.  

Dat steeds meer openstaande vacatures niet in te vullen zijn, concludeert ook het Economisch 
Bureau van ABN AMRO in een rapport over de arbeidsmarkt. Volgens de economen maakt 
het herstel uit de crisis duidelijk dat er een steeds grotere mismatch is op de arbeidsmarkt.  

Met name in de bouw en in de zorg is het steeds moeilijker om geschikt personeel te vinden. 
Ook de energiesector kampt met structurele tekorten. Dan gaat het onder meer om een gebrek 
aan onderhoudsmonteurs voor machines, verpleegkundigen, programmeurs en monteurs in 
de werktuigbouw.  

Volgens ABN AMRO is 16,5 procent van de huidige vacatures onvervulbaar. Dat percentage 
ligt hoger dan voor het uitbreken van de crisis. ABN AMRO kijkt bij het niet kunnen invullen 
van vacatures onder andere naar reisafstand die werkzoekenden bereid zijn om af te leggen. 

De economen leggen uit dat ook tijdens de crisis sprake was van personeelstekorten. Dat 
kwam mede ook door de steunmaatregelen vanuit de overheid waardoor mensen verzekerd 
bleven van werk. Daarmee is volgens ABN AMRO een ontslaggolf voorkomen. Daartegenover 
nam het aantal vacatures sterk toe. De vraag naar heftruckchauffeurs, schoonmakers, 
fietskoeriers en verkeersregelaars nam het meest toe. 

Verder denkt ABN AMRO dat het personeelstekort in de horeca hardnekkig zal zijn. Tijdens 
de crisis stroomden veel werknemers weg uit deze sector. Het is nog maar de vraag of zij 
terugkeren nu de horecazaken weer gasten mogen ontvangen. Verder rekent ABN AMRO op 
een groeiend tekort aan personeel in de industrie. Bron: AD, 13 augustus 2021.   

Vooruitkijken naar de komende maanden 
 
Met een nieuwe persconferentie over het coronabeleid blikt het kabinet vrijdag vooruit op de 
komende maanden en hoe de geldende maatregelen verder kunnen worden afgebouwd. Maar 
afgezien van het hoger onderwijs zitten nieuwe versoepelingen er nog niet direct in.  
 
Voor het nieuwe collegejaar op universiteiten en hogescholen is het kabinet van plan de 1,5 
meter los te laten, meldden Haagse bronnen donderdag al. Daarbij wordt wel gedacht aan 
aanvullende maatregelen, zoals een maximum aan het aantal studenten in collegezalen. Dat 
moet ervoor zorgen dat als besmette mensen een college bijwonen, er niet direct een heel grote 
groep kans loopt besmet te raken met het coronavirus. 

Verdere versoepelingen worden nu niet verwacht. Dat betekent dat de beperkingen die er 
bijvoorbeeld gelden voor de horeca, festivals en het nachtleven voorlopig nog van kracht 
blijven. Half september is er een nieuw beslismoment. 
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Het kabinet komt vrijdag ook voor het eerst sinds begin juli weer bijeen voor een reguliere 
ministerraad. Dan wordt definitief besloten over de stappen die premier Mark Rutte en 
coronaminister Hugo de Jonge vrijdag bekend zullen maken. Bron: AD, 13 augustus 2021.   

Ook derde complotdenker opgepakt: Joost Knevel gearresteerd in Spanje 

Complotdenker Joost Knevel is opgepakt in Spanje. Dat bevestigt het Haagse Openbaar 
Ministerie. 

Dat is gebeurd op basis van een Europees arrestatiebevel, zegt een woordvoerder. Oud-
Bodegraver Knevel is, samen met de al eerder opgepakte Micha Kat en veroordeelde Wouter 
Raatgever, een van de voormannen van een complotdenkersgroep die Bodegraven al maanden 
in z'n greep heeft gehouden. 

Zij beschuldigen tientallen (onder andere vooraanstaande) inwoners van Bodegraven ervan 
dat zij in de jaren 80, vanuit een volgens hen satanistisch pedofielennetwerk, kinderen in hun 
woonplaats hebben vermoord. Het leidde tot veel onrust en grafschennis in het dorp. 

Begin juli oordeelde de rechter dat het drietal per direct moest stoppen met het rondbazuinen 
van hun theorieën. Zouden ze dat niet doen, dan volgde een dwangsom en uiteindelijk zelfs 
de cel. 

Raatgever werd door de politierechter veroordeeld tot negen maanden cel, waarvan drie 
voorwaardelijk.  Hij riep in een video dat een militair tribunaal de advocaat van de gemeente 
onvermijdelijk zou veroordelen tot de doodstraf. Ook was hij schuldig aan opruiing door op te 
roepen een prijsuitreiking met RIVM-baas Jaap Van Dissel te dwarsbomen met een explosie. 

Mogelijk wachten Kat en nu dus ook Knevel, die in Bodegraven vooral bekend staat wegens 
zijn drugsgebruik en politiecontact, soortgelijke straffen. Wat het OM Knevel precies verwijt is 
niet duidelijk. Bron: AD, 12 augustus 2021.  

 

De voortvluchtige complotdenker Micha Kat (58) is gisteravond in Noord-Ierland opgepakt op 
verzoek van de Nederlandse autoriteiten. © Privéfoto  
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Complotdenker Micha Kat (58) opgepakt in Noord-Ierland vanwege 
bizarre beschuldigingen 

De voortvluchtige complotdenker Micha Kat (58) is gisteravond in Noord-Ierland opgepakt op 
verzoek van de Nederlandse autoriteiten, bevestigt het Openbaar Ministerie in Den Haag. De 
omstreden vlogger hangt in Nederland een celstraf van minimaal zes maanden boven het 
hoofd. Onder meer het RIVM deed aangifte tegen de omstreden publicist, omdat hij al sinds 
het begin van de coronacrisis een hetze tegen directeur Jaap Van Dissel voert. De rechter in 
Belfast beslist op zaterdag 7 augustus of Kat wordt overgeleverd aan Nederland. Bron: AD, 22 
juli 2021.   

Complotdenker bedreigde advocaat met ‘doodstraf onder militair 
tribunaal’: 6 maanden celstraf 

De 53-jarige complotdenker Wouter Raatgever is veroordeeld tot 9 maanden celstraf, waarvan 
3 maanden voorwaardelijk. Hij bedreigde de advocaat die de gemeente Bodegraven-Reeuwijk 
in de arm nam om het rondbazuinen van verhalen over een pedo-netwerk te stoppen.  

Met zijn uitroep dat de jurist ‘rijp is voor de doodstraf’, ging Raatgever volgens de rechter ‘alle 
perken te buiten’. Ook zette Raatgever anderen ertoe aan om een prijsuitreiking aan Jaap Van 
Dissel op 31 mei in Amsterdam met geweld te verhinderen.  Bron: AD, 22 juni 2021. 

 

De burgemeester bijt in de gouden medaille van Miu Goto. © Reuters  
 

Softbalster Japan krijgt nieuwe plak na beet burgemeester in medaille 
 
Speelster Miu Goto van de gouden olympische Japanse softbalploeg krijgt een nieuwe gouden 
medaille nadat de burgemeester van haar woonplaats bij een plechtigheid de medaille in zijn 
mond nam en erop beet. Na alle ophef in Japan geeft het Internationaal Olympisch Comité 
Goto een nieuwe medaille.  
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Tijdens een huldiging in haar woonplaats Nagoya om de prestatie van Goto op de Spelen van 
Tokio te vieren zette burgemeester Takashi Kawamura zijn mondkapje af en nam de medaille 
tussen zijn tanden. De burgemeester kreeg een golf van kritiek op social media over zich heen 
omdat hij de coronaregels had geschonden en met de actie weinig respect had getoond aan 
Goto.  
 
‘Met steun van het Internationaal Olympisch Comité en in overeenstemming met haar eigen 
wensen, wordt de medaille van Miu Goto vervangen voor een nieuwe’, meldden de 
organisatoren van de Spelen van Tokio. De kosten daarvoor worden volgens Tokio2020 
vergoed door het IOC. Bron: AD, 12 augustus 2021.   

Op Aruba wordt de opening van het nieuwe schooljaar twee weken 
uitgesteld 

Aruba stelt de opening van het nieuwe schooljaar twee weken uit tot 1 september. Reden is 
de forse stijging van het aantal coronabesmettingen op het eiland in de afgelopen periode. 

Minister-president Evelyn Wever-Croes maakte dit donderdagavond (lokale tijd) bekend 
tijdens een persconferentie. Eerder op de dag werd duidelijk dat het eiland meer dan duizend 
coronabesmettingen telt. Zowel op woensdag als op donderdag zijn twee coronapatiënten 
overleden. Daarmee is het totale aantal sterfgevallen op Aruba op 115 gekomen. 

Het hoge aantal infecties heeft ook invloed op kinderen, stelde Wever-Croes. 
De vaccinatiegraad onder kinderen is nog niet hoog. Daarom wordt de opening van de scholen 
twee weken uitgesteld. 

Bovendien is er een verbod op dansen en harde muziek in uitgaansgelegenheden ingesteld. 
Alleen achtergrondmuziek is nog toegestaan. Afgelopen zaterdag stelde Aruba al strengere 
coronamaatregelen in. Zo werd het gebruik van mondkapjes weer verplicht in openbare 
ruimtes. Ook moeten alle uitgaansgelegenheden om middernacht sluiten en is het gebruik 
van alcohol in de openbare ruimte verboden. 
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Voorlopig stelt de regering geen avondklok in. Maar als de maatregelen niet leiden tot een 
forse daling van het aantal besmettingen, is dat onvermijdelijk, zo stelde de minister-
president.  Bron: AD, 13 augustus 2021.  

Ons biertje wordt duurder, de koffie trouwens ook   
 
Wat mag een pilsje kosten? Her en der klinkt beklag over een gemiddelde prijs van inmiddels 
2,85 euro. ‘Reken maar dat het nóg duurder wordt’, zegt branchekenner Jos Klerx van 
Rabobank. Maar hij prijst de Nederlandse horeca in een adem door.  
 
'De horeca maakt zichzelf kapot’, ‘ze verdienen al zoveel op een pilsje’ en ‘ik drink mijn biertje 
wel thuis'. Geboren Bredanaar Jos Klerx krijgt gevraagd en ongevraagd heftige reacties als hij 
voorspelt dat ons pilsje de komende maanden nog iets in prijs omhoog zal gaan. En dat snapt 
deze horecakenner heel goed. ‘Ze zullen wel omhoog moeten om als horeca overeind te blijven. 
Alles is duurder geworden.’ Bron: BN De Stem, 13 augustus 2021.  
 
 

 
 
 

ID&T: wel volle voetbalstadions en F1, maar geen festivals? 
 
Festivalorganisator ID&T snapt niet dat voetbalwedstrijden wel in volle stadions worden 
gespeeld en dat ook de Formule 1 in Zandvoort met publiek doorgaat, maar dat festivals met 
meer dan 750 bezoekers zijn verboden. Dat het kabinet vrijdagavond naar verwachting bekend 
maakt dat die maatregel voorlopig niet wordt versoepeld, vindt de organisatie onbegrijpelijk. 
 
ID&T, verantwoordelijk voor onder meer Mysteryland, Awakenings en Sensation, vindt dat 
Nederland juist ‘een voortrekkersrol’ had genomen door te testen tijdens de evenementen van 
Fieldlab. ‘Inmiddels is het op allerlei plekken weer mogelijk evenementen te bezoeken, denk 
aan Freedom Day in de UK, Lollapalooza in de US, Exit in Servië en de aangekondigde 
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versoepelingen voor evenementen tot 75.000 bezoekers in België en blijven wij met lege 
handen achter. Nederland is altijd toonaangevend geweest in de wereld als het gaat om 
professioneel organiseren van festivals en staat nu achteraan in de rij en wordt door het beleid 
van de overheid 10 tot 15 jaar terug de tijd in geslingerd’, stelt Rosanne Janmaat, operationeel 
directeur van ID&T Groep.  
 
Ook is het niet meer uit te leggen aan onze bezoekers dat volle voetbalstadions blijkbaar wel 
kunnen en met 70.000 man naar de Formule 1, met alle logistieke uitdagingen die daarbij 
horen, en het enige wat wij ‘veilig’ zouden kunnen is samenkomen met 750 mensen, wat 
simpelweg niet rendabel te maken is.’ 
 
ID&T liet zich al eerder kritisch uit over de maatregelen voor festivals. De organisator spande 
samen met andere organisaties een kort geding aan tegen de overheid om meer duidelijkheid 
af te dwingen. Dat werd uiteindelijk niet doorgezet wegens gebrek aan juridische grond. Bron: 
AD, 13 augustus 2021.     
 

ID&T stopt kort geding over festivals 
 
Festivalorganisator ID&T zet het kort geding tegen de overheid niet door wegens gebrek aan 
juridische grond, laat een woordvoerder vandaag weten aan het ANP. ID&T spande samen met 
tal van organisaties een kort geding aan om duidelijkheid te forceren over de rest van het 
festivalseizoen. De zaak werd vorige week aangehouden. 
 
‘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. ‘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.’ 
 
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 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: AD, 4 augustus 2021.    
 

Dit festival verkocht net 750 tickets: 'Puur geluk natuurlijk, dat we net 
binnen de nieuwe regels vallen’ 
 
Naar festivals die nog wél kunnen doorgaan met de regels die het kabinet vandaag 
bekendmaakte, moet je met een vergrootglas op zoek - letterlijk haast. ‘Ken jij festivals met 
minder dan 750 bezoekers? Ik niet!’ 
 
Jules van den Oever moest toch even aan een paar vrienden uitleggen wat zijn geheime 
connectie met Mark Rutte precies was. De demissionaire premier maakte even na het 
middaguur bekend dat organisatoren die hun festival zonder vaste zitplaatsen en zonder 1,5 
meter willen laten doorgaan maximaal 750 bezoekers mogen toelaten. Bron: AD, 2 augustus 
2021. 
 

Europese Commissie heeft 24.9 miljard euro naar Italië overgemaakt 
 
De Europese Commissie heeft 24,9 miljard euro naar Italië overgemaakt uit het tijdelijke 
Europese coronaherstelfonds. Het geld is bestemd voor de voorfinanciering van projecten uit 
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het Italiaanse herstelplan. Het zwaar door de pandemie getroffen EU-land kan in totaal 191,5 
miljard euro uit het fonds tegemoet zien, waarvan 68,9 miljard aan subsidies en 122,6 miljard 
aan gunstige leningen. 
 
Italië is daarmee de grootste ontvanger in absolute cijfers van steun uit het herstelfonds 
dat de 27 regeringsleiders vorig jaar op poten zetten. Ze spraken toen af dat ten minste 37 
procent aan klimaatmaatregelen wordt besteed, en 20 procent aan digitalisering. Bron: AD, 
13 augustus 2021.  
 

Export landen van eurozone is in juni hersteld van crisis 
 
De export van de landen van de eurozone is in de maand juni sterk hersteld van de crisis. De 
waarde van de uitvoer nam in vergelijking met dezelfde maand een jaar eerder met bijna 24 
procent toe, meldde het Europees statistiekbureau Eurostat. De export vanuit de Europese 
Unie naar landen elders in de wereld steeg in juni met dik 22 procent. 
 
In vergelijking met een jaar eerder waren er minder lockdownmaatregelen tegen de 
verspreiding van het coronavirus van kracht, wat ervoor zorgde dat er meer kon worden 
gehandeld. De import door landen van de eurozone nam in juni op jaarbasis met ruim 28 
procent toe. Voor de Europese Unie ging het hier om een stijging met bijna 30 procent. Het 
handelsoverschot voor de eurolanden was in juni 18,1 miljard euro. Voor de Europese Unie 
ging het om 14,8 miljard euro. Bron: AD, 13 augustus 2021.  
 
 

Geen uitbraak van coronavirus op popfestival Lollapalooza 
 
Op het bekende Amerikaanse popfestival Lollapalooza in het Grant Park in Chicago is geen 
uitbraak van het coronavirus geconstateerd. Dat maakt Dr. Allison Arwady, de Commissaris 
voor de Volksgezondheid van Chicago, bekend op Twitter. ‘Er is op dit moment geen bewijs dat 
Lollapalooza een superspreader-event was of een substantiële impact had op Chicago’s 
COVID-19 situatie.’  
 
Arwady meldt dat negentig procent van alle 385.000 bezoekers waren gevaccineerd. Van de 
20 besmettingen werden er 16 opgelopen door bezoekers die niet waren 
gevaccineerd. Niemand belandde in het ziekenhuis of overleed aan de gevolgen van het virus. 
 
Lollapalooza was aanvankelijk jarenlang een rondreizend festival door de Verenigde Staten. 
Sinds 2014 strijkt het festival jaarlijks neer op een vaste stek in Chicago. Bron: AD, 13 
augustus 2021. 

Franse toeristen gaan om coronapas te omzeilen naar de Belgische kust 

Franse toeristen steken de grens over om naar de Belgische kust te reizen. Dat doen ze om de 
coronapas te omzeilen. Die werd in Frankrijk ingevoerd als je naar een café en restaurant 
wil of bepaalde openbare plaatsen wil bezoeken. In België wordt zo’n pas niet gebruikt, dus 
besluiten een hoop Fransen om naar onze zuiderburen te trekken. Bron: AD, 13 augustus 
2021.  
 

Ernst Kuipers wil minister worden 
 
Als ze me vragen om minister te worden, zou ik het zeker overwegen.’ Dat zegt Ernst Kuipers, 
voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, in een interview met de Volkskrant. ‘Er is 
veel dat we de komende jaren moeten aanpakken in de zorg. Er moet meer aandacht komen 
voor preventie, voor digitalisering, we moeten ons afvragen hoe we nieuw personeel krijgen en 
vasthouden. Genoeg te doen dus.’  
 
Kuipers geeft het als antwoord op de vraag of hij net als NWO-topman Marcel Levi, oud-
bestuursvoorzitter van ziekenhuizen in Amsterdam en Londen, zichzelf wel als minister ziet. 



124 

 

‘Ik ken Marcel goed, wij zouden daar allebei geschikt voor zijn. We hebben geen politicologie 
of bestuurskunde gestudeerd, we zijn nooit wethouder geweest, nooit bestuurlijk assistent 
van een minister, dus we hebben de gebruikelijke route niet afgelegd, maar dat is ook niet 
nodig. Tijdens de opleiding geneeskunde leer je om besluitvaardig en communicatief te zijn, 
er wordt ons veel bijgebracht over crisismanagement en probleemanalyse. Die kennis kun je 
inzetten bij je patiënten, maar ook als bestuurder’, zegt Kuipers in de krant. 

Kuipers zou het ook goed vinden als er op ’belangrijke posities op het ministerie mensen 
zouden zitten die ooit aan een bed hebben gestaan.’ Als reden geeft hij: ‘Met een achtergrond 
in de zorg is het bijvoorbeeld makkelijker om zelf informatie te duiden. Dan hoef je de 
Gezondheidsraad niet steeds om advies te vragen over elke wijziging in het 
vaccinatieprogramma. Dat heeft onnodig vertragend gewerkt het afgelopen jaar. En als je dat 
dan toch doet, benoem in de raad dan tenminste experts uit de coronapraktijk, een ic-arts, 
een huisarts, een zorgbestuurder. Grote kans dat er dan andere adviezen waren gekomen.’ 
Bron: AD, 13 augustus 2021.  
 

 
Amsterdam Nieuw-West  
 
 

FDA heeft extra coronavaccinatie goedgekeurd 
 
De Amerikaanse medicijncontroleur FDA heeft donderdag (lokale tijd) een extra coronaprik 
voor kwetsbare patiënten goedgekeurd. Amerikanen met een verzwakt immuunsysteem 
komen in aanmerking voor een extra vaccindosis Pfizer of Moderna. 
 
Volgens schattingen van de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC heeft 2,7 procent van de 
Amerikaanse volwassenen een verlaagde immuniteit. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen 
die behandeld worden voor kanker, patiënten met hiv of mensen die een orgaandonatie 
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hebben ondergaan. De FDA meldt dat volledig gevaccineerden die geen verzwakt 
immuunsysteem hebben, voorlopig niet in aanmerking komen voor een boostervaccin. 
 
Het toedienen van extra coronaprikken in rijke landen ligt gevoelig, omdat het vaccineren in 
veel ontwikkelingslanden 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, 13 augustus 2021.   
 

Minder dan 200 coronapatiënten op intensive cares 
 
Voor het eerst in iets meer dan een week liggen er minder dan 200 coronapatiënten op de 
intensive cares. Op die ziekenhuiskamers liggen nu 196 mensen vanwege Covid-19, de ziekte 
die door het coronavirus wordt veroorzaakt. 
 
In de afgelopen dag zijn veertien ic-bedden vrijgekomen. Het is de grootste daling sinds 8 
juli. Het aantal coronapatiënten op de verpleegafdelingen steeg de afgelopen dag wel iets, van 
439 naar 450, maar over het algemeen gaat de lijn nog steeds omlaag. Begin augustus lagen 
meer dan 500 mensen vanwege corona op die zalen. 
 
In totaal liggen nu 646 mensen in het ziekenhuis vanwege Covid-19. Dat is het laagste aantal 
in meer dan twee weken. Het is de vierde achtereenvolgende dag waarop het totale aantal 
opgenomen patiënten daalt. Bron: AD, 13 augustus 2021.    
 

In deze plaatsen wonen de stevigste drinkers 
 
De meeste overmatige drinkers leven in Friesland, Twente en het Gooi - maar in Amsterdam 
en Brabant wonen de stevigste weekenddrinkers. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal 
Bureau voor de Statistiek.   
 
Met de hulp van een enquête-onderzoek, het RIVM en de GGD bekijkt het CBS hoe 
drinkgewoontes per regio verschillen. Daarbij gaat het hen niet zozeer om wát ze drinken, 
maar wel om de hoeveelheid. En wat blijkt? Nergens wordt zoveel gedronken als in Amsterdam 
en Twente.  
 
Wat vooral opvalt, zijn de cijfers rondom zware en overmatige drinkers. Onder die eerste groep 
valt iedereen die minimaal één keer per week stevig in het glaasje kijkt, met een stuk of zes 
consumpties. Daar tegenover staan de overmatige drinkers. Zij drinken in totaal meer, maar 
verspreiden het over de week. Om in deze categorie te belanden moet je als man minstens  
eenentwintig glazen per week drinken en als vrouw  veertien glazen.  
 
Landelijk gezien is ongeveer acht procent van de bevolking een zware drinker, maar in 
Amsterdam en Twente is het ruim tien procent. Daarmee zijn deze twee regio’s, samen met 
Brabant, de plekken waar je de meeste zware drinkers vindt. Twente is daarnaast ook één van 
de provincies waar de meeste overmatige drinkers wonen, samen met Friesland en het Gooi. 
Zij bevinden zich daarmee recht tegenover Flevoland, waar juist de minste zware drinkers van 
Nederland verblijven.  
 
Volgens het Trimbos Instituut kunnen we dankzij corona in de toekomst mogelijk meer 
problematische drinkers verwachten. Uit cijfers van het GGD blijkt namelijk dat zo’n 11 
procent van de Nederlanders tijdens de pandemie meer is gaan drinken. Het Trimbos vreest 
dat zich daar ‘ook meer (beginnend) problematische drinkers onder bevinden’. Toch jaagt 
corona ons absoluut niet allemaal de fles in, want uit dezelfde cijfers blijkt ook dat twintig 
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procent van de bevolking tijdens de crisis juist minder drinkt. Bron: De Stentor, 13 augustus 
2021. 
 

Zwangere vrouwen worden ernstig ziek door Deltavariant 
 
Academische ziekenhuizen maken zich zorgen over de toename van het aantal zwangere 
vrouwen dat ernstig ziek wordt door de Deltavariant van het coronavirus, schrijft de 
Volkskrant. Deze week zijn minstens vijf zwangere vrouwen met corona opgenomen op de ic’s. 
Dat is het hoogste aantal sinds het begin van de crisis. In alle gevallen gaat het om 
vrouwen die niet zijn gevaccineerd. 
 
In totaal zijn vanaf het begin van de coronacrisis 574 zwangere vrouwen met 
corona opgenomen in het ziekenhuis, blijkt uit nieuwe cijfers van de Nethoss (Netherlands 
Obstetric Surveillance System). Daarvan belandden 66 vrouwen op de ic en 55 op de 
obstetrische ‘high care’-afdeling, een afdeling speciaal voor zwangeren met ernstige 
complicaties. 
 
Het CDC, de Amerikaanse evenknie van het RIVM, adviseert zwangere vrouwen deze week na 
nieuw onderzoek met klem om zich alsnog te laten vaccineren. De vaccins zijn veilig en 
effectief, concludeert het CDC opnieuw op basis van nieuwe cijfers. Zo is het percentage 
miskramen onder gevaccineerde vrouwen vergelijkbaar met vrouwen die niet zijn 
gevaccineerd. Bron: AD, 13 augustus 2021.   
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De Koninklijke Marechaussee controleert een bus met Belgische jongeren langs de A67 aan 
de grens met België. © ANP  
 

Marechaussee deelt sinds maandag drie boetes uit bij controle 
coronabewijs: ‘Eigenlijk erg weinig’ 
 
De Koninklijke Marechaussee heeft sinds maandag drie boetes gegeven aan mensen die geen 
geldig coronabewijs bij zich hebben. Hoewel mensen al vanaf zondag gecontroleerd konden 
worden op zo’n bewijs, werd dit maandag voor het eerst gedaan. Sindsdien is alleen bij de 
Belgische grens op de bewijzen gecontroleerd. In totaal zijn er 255 mensen steekproefsgewijs 
aangehouden, zegt een woordvoerder. 
 
‘Het is eigenlijk heel erg weinig’, zegt de woordvoerder over de drie boetes. ‘De rest heeft alles 
gewoon op orde.’ Of er sinds maandag elke dag bij de Belgische grens is gecontroleerd, kan 
de woordvoerder niet zeggen. Wel meldt hij dat op verschillende grensovergangen is 
gecontroleerd. De drie beboete reizigers waren allemaal niet Nederlands. 
 
Reizigers vanaf 12 jaar die uit EU-landen met een geel reisadvies komen, moeten per 8 
augustus een coronabewijs kunnen laten zien. Dit is een vaccinatiebewijs, een herstelbewijs 
of een negatief testbewijs. 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. Reizigers die tijdens een controle geen coronabewijs 
bij zich hebben, krijgen een boete van 95 euro. 
 
De marechaussee zei maandag dat in landen als België en Frankrijk strenge regels gelden, 
waardoor de meeste mensen goed voorbereid zijn. Die dag werden er helemaal geen boetes 
uitgedeeld. Bron: AD, 13 augustus 2021.   
 

In Denemarken zijn mondkapjes niet meer verplicht 

Ook op de laatste plekken waar in Denemarken nog mondkapjes op moesten, is dat niet meer 
verplicht. Vanaf zaterdag is het niet meer nodig een mondkapje te dragen in het openbaar 
vervoer of op veerboten als passagier zonder zitplaats. De verplichting afstand te houden (1,5 



128 

 

meter) was al gesneuveld en passagiers met een zitplaats hoefden ook geen mondkapje meer 
voor. 

Het is volgens het ministerie van Verkeer logisch dat nu ook de mondkapjesplicht voor 
staande passagiers wordt geschrapt. Uitzondering blijft het vliegverkeer, omdat dat volgens 
het ministerie onder internationale regels valt. 

Aanvankelijk zou het mondkapjesplicht per 1 september verdwijnen, maar dat 
is vervroegd omdat het volgens de autoriteiten goed gaat met de volksgezondheid. Het land 
met ruim vijf miljoen inwoners heeft ongeveer 330.000 besmettingen vastgesteld. Daarvan zijn 
er circa 314.000 genezen verklaard. Denemarken wijt circa 2560 sterfgevallen aan het 
coronavirus. Veertien coronapatiënten zouden momenteel in zorgelijke toestand verkeren. 
Bron: AD, 13 augustus 2021.   
 

R-getal coronavirus stijgt: 100 mensen besmetten 87 anderen 

Het zogenoemde reproductiegetal of r-getal van het coronavirus is gestegen, blijkt uit de 
laatste update op het Coronadashboard van de overheid. Waar volgens de cijfers 
van dinsdag honderd mensen met het virus nog gemiddeld 79 anderen besmetten, is dat 
aantal nu opgelopen tot 87. 

Het r-getal geeft aan hoe snel het virus zich onder de bevolking kan verspreiden. Op dit 
moment is het r-getal 0,87. Bij een cijfer onder de 1 kan de uitbraak uitdoven, want honderd 
mensen besmetten gemiddeld 87 anderen, die op hun beurt weer zo'n 75 mensen besmetten. 
Een toename van het r-getal betekent dus dat de afname van het aantal besmettingen minder 
snel gaat. Een belangrijke kanttekening bij het r-getal is dat deze berekend wordt over de 
situatie van ongeveer twee weken geleden. Het getal van 0,87 slaat dus op de stand van de 
epidemie op 29 juli. Bron: Het Parool, 13 augustus 2021  

Anderhalve meterregel kan half september worden losgelaten 

Het kabinet hoopt de 1,5-meterregel in de samenleving medio september te kunnen loslaten. 
Dat is wel afhankelijk van hoe de coronacijfers zich ontwikkelen, en hoe de experts van het 
Outbreak Management Team daar tegenaan kijken, meldden Haagse bronnen. 

Demissionair premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zullen 
vanavond vanaf 19.00 uur bekendmaken dat de 1,5-meterregel het komende collegejaar wordt 
geschrapt voor het hoger onderwijs, maar voor de rest van de samenleving blijft de regel 
voorlopig nog wel gelden. Halverwege september worden de nog geldende coronabeperkingen 
opnieuw beoordeeld. 

Naast de 1,5 meter wordt dan ook gekeken of de beperkingen in de horeca bijvoorbeeld 
kunnen worden ingetrokken, en of het nachtleven en evenementen zonder vaste zitplaatsen 
weer kunnen met behulp van toegangstesten. Bron: AD, 13 augustus 2021.     
 

Angst voor Deltavariant drukt op olieprijs 

De olieprijs beleefde net als veel andere grondstoffen dit jaar een spectaculaire rally, maar de 
laatste weken komt de klad erin. Eind juli kostte een vat Brent nog meer dan $75, terwijl dat 
vandaag nog maar iets meer dan $71 is. Analisten wijten dat dipje aan de zorgen over de 
oprukkende Deltavariant van het coronavirus, wat de vraag naar ruwe olie weer onder druk 
zou kunnen zetten. 

Een oproep van de Amerikaanse president Joe Biden aan de grote olieproducenten van de 
Opec+ om hun productiebeperking los te laten en meer olie boven de grond te halen, lijkt 
vooralsnog weinig effect te sorteren. De olielanden komen begin september weer (virtueel) bij 
elkaar voor een vergadering. Bron: FD, 13 augustus 2021. 
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De nu geldende coronaregels op middelbare scholen blijven voorlopig van 
kracht 
 
De coronaregels die nu gelden op middelbare scholen, zoals het 1,5 meter afstand houden tot 
leraren en het dragen van mondkapjes in gangen en kantines, blijven voorlopig nog van 
kracht. Dat bevestigen ingewijden na berichtgeving van De Telegraaf. Volgens hen kijkt het 
kabinet medio september opnieuw naar wat er mogelijk is. 
 
Het RIVM meldde eerder dat de vaccinatiegraad onder tieners geboren in de jaren 2004 tot en 
met 2009 stijgt. Zondag had 43 procent van hen een eerste vaccinatie gehad. Nog niet iedereen 
geboren in 2009 heeft een prik kunnen inplannen, omdat sommigen van hen nog 12 moeten 
worden dit jaar. Onder de 18- tot en met 25-jarigen heeft 64 procent een eerste vaccinatie 
gehad. 
 
In het hoger onderwijs worden wel versoepelingen verwacht. Daar moest het afgelopen 
studiejaar 1,5 meter afstand tot elkaar worden gehouden. Omdat dat daardoor minder plek 
voor studenten was, konden zij ongeveer een dag in de week naar de instelling. Demissionair 
premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge zullen waarschijnlijk op de 
coronapersconferentie van vrijdagavond aankondigen dat de 1,5 meter niet meer geldt in het 
hoger onderwijs. Mogelijk gelden er nog wel aanvullende maatregelen, zoals een maximale 
groepsgrootte in collegezalen en richtlijnen voor ventilatie. Bron: AD, 13 augustus 2021.  
 
 
 

 
 
 

Studenten, ouders en docenten verdeeld over loslaten 
coronamaatregelen onderwijs 
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Studenten zijn zeer verdeeld over het loslaten van de coronamaatregelen in het onderwijs. 
Precies de helft vindt het een goed idee om te stoppen met het houden van 1,5 meter afstand, 
vier op de tien zijn tegen. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder leden van het eigen 
opiniepanel. 
 
Uiteraard zijn studenten op het mbo, hbo en de universiteit blij dat ze weer fysiek onderwijs 
kunnen krijgen, tegelijk willen ze koste wat kost voorkomen dat de scholen weer moeten 
sluiten. ‘De 1,5 meter afstand loslaten vergroot de kans dat scholen weer dicht moeten, vrezen 
ze’, stelt Joyce Boverhuis van het EenVandaag Opiniepanel. 
 
Tegelijk kan een vaccinatieplicht om de collegezalen of werkgroepruimten binnen te komen op 
forse weerstand rekenen, blijkt uit het onderzoek: bijna 7 op de 10 studenten zijn tegen. 
Studenten zien meer in een coronapas, waarbij studenten alleen met een vaccinatiebewijs of 
negatief testresultaat onderwijsgebouwen in mogen. 55 procent is hier voorstander van. 
 
In het middelbare onderwijs willen zowel ouders als docenten in grote meerderheid 
vasthouden aan de 1,5 meter afstand tot leraren. Slechts een derde van de docenten en 37 
procent van de ouders willen die hoofdregel loslaten.  
 
Het verplichte mondkapje in de aula en op de gangen zorgt voor beduidend meer verdeeldheid. 
Ruim 5 op de 10 ouders (54 procent) wil daar vanaf. Bij leraren is de helft voor afschaffen en 
bijna de helft (46 procent) tegen. Bij een corona-uitbraak in de klas willen ouders en docenten 
niet dat alleen besmette en ongevaccineerde leerlingen naar huis worden gestuurd, zoals 
bijvoorbeeld in Frankrijk gebeurt. Slechts een kwart van de ouders is voor, net als 3 op de 10 
docenten. 
 
In het basisonderwijs wil ruim de helft van de leraren (55 procent) bij een coronageval alle 
leerlingen naar huis sturen. Dit omdat niet meer te traceren zou zijn wie met het besmette 
kind contact had. Ouders zijn verdeeld: de helft vindt dat alleen de besmette leerling naar 
huis moet.  
 

 
 

Een meerderheid vindt dat ongevaccineerden de toegang ontzegd moet kunnen worden in de 
horeca of in theaters en bioscopen. © Jean Pierre Reijnen/DCI Media 
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EenVandaag vroeg ook of werkgevers mogen eisen dat hun werknemers gevaccineerd zijn. 
Daar is onvoldoende steun voor: 4 op de 10 werkgevers (38 procent) is voor, net als vrijwel 
evenveel werknemers (42 procent).  

Toch zouden best veel werkgevers een vaccinatieplicht wel degelijk zien zitten, concludeert 
EenVandaag uit de vele open reacties. Punt is dat zo'n plicht juridisch nu niet mogelijk is, wat 
invoering bij voorbaat onmogelijk maakt. ‘Als de overheid het niet mag, mogen werkgevers dat 
al helemaal niet, is veelgehoord bij werknemers,’ zegt Boverhuis van het EenVandaag 
Opiniepanel.  

Voor beroepen die met kwetsbare mensen werken zijn strenge regels (testen, afstand, 
mondkapje) wél geoorloofd, menen veel werknemers.  

Een meerderheid van het EenVandaag Opiniepanel meent dat ongevaccineerden geweerd 
mogen worden op openbare plekken waar zij niet noodzakelijk hoeven te zijn: theaters, 
restaurants, etc. 55 procent is voor, 39 procent tegen. Gevaccineerden zijn overigens sterker 
voor, ongevaccineerden heel sterk tegen.  

Het weghouden van ongevaccineerden in ziekenhuizen, bij de huisarts, op het politiebureau 
en andere noodzakelijke plaatsen, kan op weerstand rekenen. Slechts een derde van de 
ondervraagden is voor. Ook de meeste gevaccineerden (54 procent) willen ongevaccineerden 
toegang tot dergelijke locaties niet ontzeggen. Bron: AD, 13 augustus 2021.     

Aantal nieuwe coronabesmettingen daalt nog, maar steeds langzamer 
 
Het aantal nieuwe coronabesmettingen daalt nog wel, maar steeds langzamer. De lijn wordt 
vlakker en vlakker. Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn 2718 positieve tests 
gemeld bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat is iets meer dan in 
de vorige dagen, maar het is gebruikelijk dat het aantal nieuwe gevallen in de loop van de 
week oploopt. Vorige week vrijdag waren er iets meer dan 2900 positieve tests. 
 
De 2718 positieve tests komen omgerekend neer op 15,6 op elke 100.000 Nederlanders. Voor 
de veertigste dag op rij zit Nederland boven de zogeheten signaalwaarde. Bij meer dan 7 
positieve tests bij 100.000 mensen gaan alarmbellen af en zijn mogelijk maatregelen nodig. 
Van september tot juni zat Nederland 272 dagen achter elkaar boven die grens. 
 
In de afgelopen zeven dagen zijn 16.368 positieve tests geregistreerd, gemiddeld 2338 per dag. 
In de week tot en met donderdag waren er gemiddeld 2365 besmettingen per dag aan het licht 
gekomen. Het is wel het laagste niveau sinds 8 juli, ruim een maand geleden. 
 
Amsterdam telde de meeste nieuwe gevallen. In de hoofdstad kregen 202 inwoners te horen 
dat ze het coronavirus hebben opgelopen. In Rotterdam kwamen er 160 positieve tests bij en 
in Den Haag 105. Daarna volgen Utrecht (77) en Almere (46). In 31 gemeenten testte niemand 
positief. 
 
Het aantal gemelde sterfgevallen steeg met 6. Dat deze overlijdens nu zijn gemeld, wil niet 
zeggen dat ze in de afgelopen dag zijn overleden. Het kan soms een tijdje duren voor een 
sterfgeval is geregistreerd. In de laatste week zijn 42 sterfgevallen gemeld, gemiddeld 6 per 
dag. Bron: AD, 13 augustus 2021.    

FNV: werknemer moet zelf kunnen bepalen waar hij werkt  
 
Een werknemer moet zelf kunnen bepalen of hij op kantoor werkt of thuis, zeker zolang de 
Deltavariant van het coronavirus voor besmettingen zorgt. Dat vindt vakbond FNV. Ook CNV 
laat weten dat er geen onnodige risico's moeten worden genomen. Sinds half juli adviseert het 
kabinet weer om zoveel mogelijk thuis te werken, omdat het aantal coronabesmettingen toen 
snel toenam. 
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Met een nieuwe persconferentie over het coronabeleid blikt het kabinet later op vrijdag vooruit 
op de komende maanden en hoe de geldende maatregelen verder kunnen worden afgebouwd. 
Half september is er een nieuw beslismoment.  
 
Het kabinet achtte het eerder deze zomer niet nodig om weer zoveel mogelijk thuis te werken. 
Het kwam daarvan terug na een debat waaruit naar voren kwam dat de Tweede Kamer het 
advies weer wilde aanscherpen. Het Outbreak Management Team (OMT) had steeds 
aangeraden het thuiswerkadvies te handhaven, maar daar week het kabinet eind juni van af.  
 
Vakbonden FNV en VCP hebben al eerder gemeld dat werknemers in de toekomst ook graag 
een afwisseling willen tussen thuiswerken en op kantoor. ‘Wij zijn groot voorstander van het 
wettelijk vastleggen van dit recht’, zegt een woordvoerster van FNV. ‘Ongeveer de helft van de 
beroepsbevolking heeft de afgelopen laatste 16 maanden thuisgewerkt. Dit is veel werknemers 
goed bevallen.’ Bron: Het Parool, 13 augustus 2021.   
 

Uefa steunt herstel voetbal van pandemie met lening van 6 miljard 
 
De Uefa gaat het Europese voetbal helpen om te herstellen van de gevolgen van de 
coronapandemie, met een herstelplan ter waarde van zes miljard euro. Die wordt in de vorm 
van een lening beschikbaar gesteld. Persbureau Bloomberg meldt op basis van ingewijden dat 
hierover de komende weken meer details naar buiten worden gebracht. Clubs kunnen straks 
in elk geval tegen een lage rente voor een langere periode een beroep doen op het fonds.  

 
De overkoepelende Europese organisatie wil onder meer clubs steunen die in geldnood zijn 
geraakt omdat er een jaar vrijwel geen toeschouwers op de tribune zaten. Door het in sommige 
gevallen uitvallen van wedstrijden zijn ook de opbrengsten uit tv-inkomsten gedaald. Bron: 
Het Parool, 13 augustus 2021.   
 

CBS: aantal faillissementen op laagste niveau in 30 jaar 
 
Het aantal bedrijven dat failliet is verklaard is in juli verder gedaald. Volgens het Centraal 
Bureau voor de Statistiek (CBS) ligt het aantal uitgesproken faillissementen op het laagste 
niveau in 30 jaar, wat mogelijk te maken heeft met de coronasteun vanuit de overheid. Vorige 
maand zijn 109 bedrijven en instellingen bankroet verklaard. Dat aantal is exclusief 
eenmanszaken. 
 
Het aantal uitgesproken faillissementen was in mei 2013 het hoogst met 816 bedrijven en 
instellingen. Daarna nam het aantal tot en met augustus 2017 af. Vervolgens bleef het aantal 
faillissementen tot halverwege vorig jaar relatief gelijk. Sindsdien is het aantal afgenomen. 

 
De handel was de bedrijfstak met de meeste faillissementen in juli. Dat is ook een van de 
sectoren met de meeste bedrijven. Relatief gezien kende de sector bouwnijverheid de meeste 
bedrijven die failliet gingen. Bron: Het Parool, 13 augustus 2021.    
 

Relschoppers trappen voetbalseizoen af met vechtpartij in Deventer 
binnenstad 

Supporters van Go Ahead Eagles en SC Heerenveen gingen vanmiddag met elkaar op de vuist 
in de binnenstad van Deventer. Volgens de politie zou het gaan om zo’n dertig tot veertig 
relschoppers. Agenten hebben de vechtersbazen uit elkaar gedreven.   

De groepen troffen elkaar op de Bokkingshang, aan de rand van de Deventer binnenstad. Er 
zou ook met stenen zijn gegooid. De politie was snel ter plaatse en dreef de relschoppers uit 
elkaar. Of er aanhoudingen zijn verricht, is vooralsnog onduidelijk. Bron: De Stentor, 13 
augustus 2021. 
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Hoe gaat Nederland er uit zien als de vaccinatiedoelstellingen zijn 
gehaald 
 
Volgens de recentste cijfers van het RIVM is inmiddels zo'n 71 procent van de volwassen 
Nederlanders volledig gevaccineerd tegen COVID-19. Het demissionaire kabinet hoopt dat dat 
cijfer eind september richting de 85 procent gaat. Hebben we vanaf dat moment ook weer zicht 
op het 'oude normaal'? 
‘Als we eind september rond die 85 procent zitten, kunnen we gaan denken aan de terugkeer 
naar normaal. Daar moeten we uiteindelijk ook naar terug, niemand wil dat de maatregelen 
langer duren dan nodig is’, aldus Patricia Bruijning, die als kinderarts-epidemioloog 
verbonden is aan het UMC Utrecht. 

Ook Bert Niesters, hoogleraar medische microbiologie aan de Rijksuniversiteit Groningen 
(RUG), denkt dat de vaccinatiegraad eind september afdoende is en ook niet meer significant 
zal stijgen. 

‘Inmiddels heeft iedereen die zich wil laten vaccineren ook de kans gekregen om een afspraak 
te maken. Wie in september nog niet gevaccineerd is, gaat dat waarschijnlijk ook niet meer 
doen. In sommige wijken komt de vaccinatiegraad niet eens boven de 30 procent uit.’ 

Mariet Feltkamp, als medisch viroloog en associate professor verbonden aan het Leids 
Universitair Medisch Centrum (LUMC), sluit zich daarbij aan. ‘Er zijn mensen die zich 
simpelweg niet willen laten vaccineren, dat zie je in bepaalde wijken en dorpen. Daar kunnen 
dan weer lokale uitbraken ontstaan, die zijn gekoppeld aan lage vaccinatiebereidheid.’ 

Ook Niesters meent dat regionale uitbraken niet tegen te houden zijn. Desondanks ziet hij 
niets in bijvoorbeeld een vaccinatieplicht. ‘In Nederland is alles vrijwillig, het woord verplicht 
bestaat hier eigenlijk niet. Bovendien is er ook een groep die zich om medische redenen niet 
kán laten vaccineren. Dat risico blijft, zelfs met een plicht.’ 

Feltkamp zou een eventuele derde prik voor kwetsbare groepen, zoals ouderen en mensen met 
een onderliggende medische aandoening, een goed idee vinden. ‘Maar dat besluit hoeft niet 
automatisch voor de hele bevolking te gelden, dat lijkt mij niet nodig. In elk geval niet zo lang 
we met de huidige varianten te maken hebben.’ 

Ook Bruijning vindt een extra prik voor specifieke kwetsbare groepen een goed idee, maar niet 
voor de hele bevolking. Dan moet eerste prioriteit gegeven worden aan plekken op de wereld 
waar de vaccinatiegraad nog laag is. ‘De duur van de bescherming is tot nu toe goed, dus er 
is geen aanleiding om die derde prik snel te geven, zeker niet nu er wereldwijd nog een 
vaccinschaarste is.’ 

Het opkrikken van de vaccinatiegraad in armere landen heeft ook tot gevolg dat varianten 
minder makkelijk de kop opsteken. ‘Hoe meer het virus rondgaat, hoe groter de kans op het 
ontstaan van varianten’, aldus Bruijning. ‘Het is ook in ons eigen belang dat het virus elders 
onder controle gebracht wordt.’ 

Feltkamp: ‘We kunnen het ontstaan van nieuwe varianten niet uitsluiten, er zijn plekken op 
de wereld waar de populatie nog verre van immuun is. Ook daar moet de vaccinatiegraad zo 
hoog zijn, dat de kans op varianten verkleind wordt. Naarmate je minder replicatie en 
circulatie van het virus hebt, neemt de kans op varianten ook af. Het is mogelijk dat vaccins 
ook bescherming bieden tegen varianten die we nu nog niet kennen.’ 
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Als de vaccinatiegraad verder stijgt, neemt de noodzaak van massaal testen af. In hoeverre er 
na september nog veel coronatests moeten worden afgenomen, hangt volgens Feltkamp af van 
hoeveel zicht we op het virus willen houden. 

‘Wil je precies alles weten, of laat je het op zijn beloop zolang de ziekenhuizen het aankunnen? 
We hebben nog nooit een epidemie zo nauwkeurig gevolgd. Daar kan je mee doorgaan, maar 
dat moet afgewogen worden tegen andere zaken.’ 

Een bijkomende factor is het naderende griepseizoen, dat vorig jaar nauwelijks invloed had 
door de maatregelen. ‘Als iedereen zich dan bij ieder kuchje moet laten testen, wordt het wel 
erg druk op testlocaties’, aldus Niesters. 

Ook Feltkamp wijst erop dat mensen tijdens het griepseizoen andere virussen zullen oplopen 
als de maatregelen worden afgeschaald. ‘Het testen op corona was massaal en laagdrempelig, 
omdat mensen bang waren voor het virus. Ondanks dat er weer veel gehoest zal worden, 
verwacht ik dat na de vaccinaties mensen niet meer bij elk kuchje direct naar de teststraat 
rennen.’ 

Bruijning: ‘Natuurlijk is corona niet vergelijkbaar met de griep. We moesten er meer zicht op 
houden, omdat het nieuw was. Als mensen eenmaal massaal immuun zijn doordat we ze 
gevaccineerd hebben wordt de situatie anders en gaat het coronavirus qua ziekte-ernst meer 
lijken op een griepvirus. Er is veel voor te zeggen om dan monitoring minder intensief te doen, 
en vergelijkbaar met hoe we dat voor de griep doen. Dat betekent dat je iedereen test die in 
het ziekenhuis komt en eventueel ook bij de huisarts, maar dus niet meer bij ieder kuchje.’ 

Volgens Niesters is het testen van terugkerende vakantiegangers een van de laatste hordes in 
het testbeleid. ‘Dan weten we dat het virus niet van buiten naar Nederland wordt gebracht.’ 

Niesters, Feltkamp en Bruijning zijn het er roerend over eens dat de laatste maatregelen pas 
kunnen worden losgelaten bij een afdoende vaccinatiegraad. 

‘Ik verwacht dat het nog wel een maand of twee duurt voordat ook de basisregels losgelaten 
kunnen worden’, zegt Niesters. ‘Op een gegeven moment moet je die ook wel loslaten, want 
het virus gaat nooit meer helemaal weg. De vraag is alleen wanneer je dat risico wil nemen.’ 

Ook Feltkamp ziet het einde van de maatregelen rap dichterbij komen. ‘Afstand houden, of 
mondkapjes dragen als dat niet lukt, werkt nu goed, er komen geen grote uitbraken bij. Maar 
dat kan je niet eindeloos doorvoeren.’ 

Feltkamp is voorstander van een meer stapsgewijze aanpak. ‘Gefaseerd afschalen, dus niet 
zoals in juli alles tegelijk loslaten. Bijvoorbeeld eerst de mondkapjes eraf en de 1,5 meter nog 
even aanhouden. Als er dan weer een uitbraak is, weet je ook beter waar dat aan ligt.’ 

Ook Bruijning dringt aan op een gefaseerde afschaling van de maatregelen. ‘Je kunt niet alles 
tegelijk loslaten, dat moet echt stapje voor stapje. Het is aan de politiek om te bepalen wat 
prioriteit heeft.’ 

Donderdag lekte uit dat het hoger onderwijs in het nieuwe collegejaar waarschijnlijk weer 
vrijwel volledig open kan, zonder de anderhalvemeterregel. Niettemin is het onderwijs voor 
virologen een voorname bron van zorgen.  
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‘Omdat veel studenten aan de start van het schooljaar nog niet volledig gevaccineerd zijn’, 
aldus Niesters. ‘Ze kunnen via de school wel gratis zelftests krijgen, maar volgens mij valt dat 
een beetje tegen.’ 

Ook Feltkamp ziet in het onderwijs nog de nodige risico's. ‘Zeker waar de vaccinatiebereidheid 
onder scholieren en hun ouders laag is, brengt dat risico's met zich mee. Jonge mensen 
kunnen ook te maken krijgen met langdurige covid, dus we moeten de scholen goed in de 
gaten houden.’ 

Bruijning denkt echter dat de combinatie van de nog altijd stijgende vaccinatiegraad en het 
blijven testen van scholieren ervoor zorgt dat de heropening van het onderwijs niet zal leiden 
tot grote uitbraken. 

‘Uit ons onderzoek blijkt dat op scholen zelfs een relatief beperkte vaccinatiegraad toch een 
behoorlijk remmend effect heeft op de besmettingen. Hoe hoger de vaccinatiegraad, hoe groter 
het effect.’ 

Het belangrijkste gevolg van de coronacrisis is volgens de medisch experts dat Nederland 
doordrongen is geraakt van de eigen verantwoordelijkheid. De grote evenementen, die 
waarschijnlijk de laatste stap zullen zijn, zullen daarom een laatste test worden in hoeverre 
Nederland klaar is voor een leven na corona. 

‘Als zo meteen de GP van Zandvoort (5 september, red.) doorgaat, wordt dat een van de 
evenementen waar iedereen naar kijkt’, aldus Niesters. ‘Daar komen over een heel weekend 
honderdduizend mensen bij elkaar. Als dat leidt tot uitbraken, dan slaan we onszelf voor het 
hoofd.’ 

Feltkamp denkt dat het toestaan van grote binnenevenementen de laatste stap zal zijn. 
‘Binnen is nog altijd risicovoller dan buiten, maar het risico ligt vooral in de schaal van die 
evenementen. Aan de andere kant valt dat risico mee als iedereen gevaccineerd is. Het volledig 
blijven schrappen van die evenementen zal niet zo doorgaan. De uitdaging is wanneer je die 
stap durft te zetten.’ 

Bruijning: ‘Misschien is het verstandig als we voor zulke grote evenementen nog even iedereen 
blijven testen voor toegang. Het blijft hoe dan ook belangrijk dat we vasthouden aan het 
mantra 'thuisblijven bij klachten', ook bij andere virussen dan corona. Ik denk dat we met 
zijn allen de afgelopen maanden hebben leren beseffen dat we daarvoor verantwoordelijkheid 
moeten nemen. Het is een harde leerschool geweest, maar dit blijft hopelijk wel hangen.’ Bron: 
NU.nl, 13 augustus 2021.  

Opnieuw lichte stijging coronabesmettingen in Oost-Nederland, 
Brummen kleurt donkerrood 

Voor de derde dag op rij is het aantal nieuwe coronabesmettingen licht gestegen in Oost-
Nederland. Er is geen sprake van een explosieve stijging, maar de week wordt wel op het 
hoogste punt afgesloten. Brummen beleeft een opvallende opleving van het aantal gemelde 
gevallen. De Veluwse gemeente kleurt vandaag donkerrood.  

Het is mogelijk dat de dagcijfers een vertekend beeld geven. De GGD kampte deze week drie 
keer met een storing, waardoor sommige coronabesmettingen pas later werden geregistreerd. 
Landelijk gezien werden de afgelopen 24 uur in totaal 2718 nieuwe gevallen gemeld, zo’n 130 
meer dan gisteren.  
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De teller in Oost-Nederland staat vandaag in totaal op 278 nieuwe besmettingen, dat zijn er 
21 meer dan de 257 van gisteren. Flevoland beleeft als enige een daling, daar zijn 74 nieuwe 
gevallen gemeld, gisteren waren dat er nog 90. IJsselland (72) en Noord- en Oost-Gelderland 
(132) zien juist een lichte stijging van een het aantal nieuwe coronabesmettingen. In beide 
regio’s gaat het om een bescheiden toename, al bereikt Noord- en Oost-Gelderland wel het 
hoogste dagcijfer sinds 6 augustus.   

Wel werden minder ziekenhuisopnames gemeld. In Oost-Nederland werden gisteren in totaal 
7 mensen met coronaklachten opgenomen in het ziekenhuis: 4 in Flevoland, 2 in Noord- en 
Oost-Gelderland en 1 in IJsselland. Een dag eerder werden er 11 ziekenhuisopnames gemeld 
in Oost-Nederland.  

Opvallend is dat Brummen donkerrood kleurt. In de Veluwse gemeente worden 82 positieve 
tests per 100.000 inwoners gemeld. Deze uitschieter komt als een verrassing, aangezien 
Brummen al enige tijd niet tot de ‘slechte jongetjes van de klas’ behoort. De opleving zou het 
gevolg kunnen zijn van de GGD-storingen. De overige, beperktere uitschieters in Oost-
Nederland zijn Meppel (44,2), Nijkerk (44) en Zeewolde (30,9).   

Voor het eerst in iets meer dan een week liggen er minder dan 200 coronapatiënten op de 
intensive cares. Op die ziekenhuiskamers liggen nu 196 mensen vanwege Covid-19, de ziekte 
die door het coronavirus wordt veroorzaakt.  

In de afgelopen dag zijn veertien ic-bedden vrijgekomen. Het is de grootste daling sinds 8 juli. 
Het aantal coronapatiënten op de verpleegafdelingen steeg de afgelopen dag wel iets, van 439 
naar 450, maar over het algemeen gaat de lijn nog steeds omlaag. Begin augustus lagen meer 
dan 500 mensen vanwege corona op die zalen.  

In totaal liggen nu 646 mensen in het ziekenhuis vanwege Covid-19. Dat is het laagste aantal 
in meer dan twee weken. Het is de vierde achtereenvolgende dag waarop het totaalaantal 
opgenomen patiënten daalt. Bron: De Stentor, 13 augustus 2021.  

Kabinet zet in op 1 november als einddatum voor alle coronaregels 

Het kabinet hoopt dat op 1 november alle coronamaatregelen in Nederland kunnen vervallen. 
Dan zouden ook weer de nachtclubs en discotheken onbeperkt open kunnen. Vanaf 20 
september kan de 1,5 meterregel al op de meeste plekken verdwijnen. 

Dat maken demissionair premier Rutte en minister De Jonge (Volksgezondheid) straks vanaf 
19.00 uur bekend bij de persconferentie, zo bevestigen Haagse bronnen. Op 20 september 
zou afscheid genomen kunnen worden van het grootste deel van alle maatregelen, waaronder 
de 1,5 meter afstand en het dragen van mondkapjes in het openbaar vervoer. 

Testen voor Toegang zal vanaf september opnieuw een belangrijke rol moeten spelen. Voor 
alle locaties, of mensen er nu staan of zitten, geldt dan dat mensen vanaf een bezetting van 
75 personen een bewijs van herstel, negatieve test of vaccinatie moeten tonen. 

In de horeca, cultuur en sport mogen ondernemers dan niet langer zelf bepalen of zij werken 
met de 1,5 meter afstand of niet; zodra zij meer dan 75 mensen binnen willen laten, moeten 
bezoekers een toegangsbewijs tonen. Ze mogen dan wel met volledige bezetting draaien. 

Vanaf november zou dan ook Testen voor Toegang verdwijnen, is het plan. Het kabinet is nog 
wel voorzichtig: het Outbreak Management Team (OMT) moet het verantwoord vinden om de 
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plannen door te voeren. Als dat zo is, is Nederland vanaf november dus verlost van de 
coronaregels. Alleen de basismaatregelen gelden dan nog, zoals je handen wassen, hoesten in 
je elleboog, goed ventileren en testen bij klachten. Bron: AD, 13 augustus 2021.   

 

Toeristen blijven weg, herstel winkels in grote steden verder in het nauw 

Doordat de grote stroom buitenlandse toeristen en dagjesmensen wegblijft, komt het wankele 
herstel van winkels in vooral grote steden verder in het nauw. En winkeliers hadden het al zo 
moeilijk omdat we onze aankopen steeds meer op internet doen. ‘Als de toerist wegvalt, dan 
zijn je inkomsten snel verdwenen.’ 

Een perfecte storm waait over het winkellandschap met grote gevolgen hoe winkelstraten in 
steden er de komende jaren gaan uitzien. Een storm die allereerst onze eigen schuld is. Voor 
mondaine aankopen - kledij, elektronica, vakanties - gaan we al jaren de deur niet meer uit. 
Internet en pakjesbezorgers draaien overuren. Bron: AD, 13 augustus 2021.  

Ruim helft werkgevers en werknemers voelt niets voor vaccinatieplicht 
op werk 

Ruim de helft van de werkgevers en werknemers voelt niets voor een vaccinatieplicht op het 
werk. Zeven op de tien studenten zien zo'n verplichte prik niet zitten in het onderwijs. Dat 
komt naar voren uit een onderzoek van EenVandaag waaraan 17.536 leden van het 
EenVandaag Opiniepanel meededen. 

Hoewel er nu nog een thuiswerkadvies geldt, zullen er na de zomervakantie vermoedelijk meer 
werknemers op de werkvloer bij elkaar komen. Van de werkgevers vindt 38 procent dat 
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dan van de werknemers mag worden geëist dat ze gevaccineerd zijn. Van 
de werknemers staat 42 procent achter zo'n eis. 

Van de studenten voelt 69 procent niets voor een vaccinatieplicht. Zij willen vooral een 
tweedeling voorkomen. In het hoger onderwijs vervalt vermoedelijk de 1,5-meterregel. De helft 
(50 procent) van de studenten die EenVandaag ondervroeg, juicht dat toe. 39 procent ziet dat 
niet zitten. Die studenten willen vooral voorkomen dat het onderwijs weer op slot gaat omdat 
door het loslaten van die maatregel het aantal besmettingen weer oploopt. Bron: AD, 13 
augustus 2021.  

Er zijn 1.8 miljoen Nederlanders die geen immuniteit hebben opgebouwd 

Ondanks de hoge vaccinatiegraad zijn er nog zo'n 1,8 miljoen mensen in Nederland die geen 
immuniteit tegen het coronavirus hebben opgebouwd. Van die groep zouden er nog duizenden 
in het ziekenhuis kunnen belanden. Dat zei demissionair coronaminister Hugo de Jonge 
vrijdagavond in de persconferentie.  

De Jonge bleef hameren op het belang van vaccinatie, omdat daarmee de kans sterk daalt dat 
je ernstig ziek wordt door een coronabesmetting. De experts van het Outbreak Management 
Team hebben berekend dat van die 1,8 miljoen mensen nog 16.000 tot 22.000 duizend 
mensen in het ziekenhuis zouden belanden, van wie 3400 op de intensive care. 

‘Dat zou overweldigend voor de zorg zijn’, aldus De Jonge. ‘Dit is nog steeds het risico waar 
we tegenaan kijken, daar hebben we ons toe te verhouden.’ Bron: AD, 13 augustus 2021.   

KHN spant kort geding aan tegen Staat 

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) spant een kort geding aan tegen de Staat om af te 
dwingen dat nachtclubs en discotheken eerder weer open kunnen dan het kabinet nu 
voorstelt. KHN-voorzitter Robèr Willemsen zegt ‘geen enkel begrip’ te hebben voor de nieuwe 
coronabesluiten van de persconferentie van vrijdagavond. Hij vindt het niet kunnen dat de 
overheid zijn sector met strenge maatregelen de dupe laat zijn van de virusuitbraak, terwijl 
bijvoorbeeld in voetbalstadions wel al veel mensen op de tribune mogen zitten. 

Discotheken en nachtclubs mogen volgens premier Mark Rutte in elk geval tot 1 november 
nog niet heropenen. Willemsen vindt dat veel te laat. Wat hem betreft zouden de clubs voor 
mensen met een test- of vaccinatiebewijs nu al toegankelijk moeten zijn. Ook wil de 
horecavoorman af van andere beperkende maatregelen voor cafés en restaurants. Bron: AD, 
13 augustus 2021.  

MBO Raad: opluchting dat 1.5 meter afstand in MBO en HBO wordt 
losgelaten  

‘Een enorme opluchting’, noemt voorzitter van de MBO Raad, Adnan Tekin, het 
kabinetsbesluit om de 1,5 meter afstand in het mbo en hoger onderwijs los te laten. Ook 
Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, is blij.  

Volgens Tekin is het belangrijk dat mbo's in het nieuwe studiejaar weer ‘normaal 
beroepsonderwijs’ kunnen bieden, voor de resultaten van de studenten ‘én voor hun welzijn’. 
Ook Limmen noemt het ’van essentieel belang’ dat er weer op een gangbare manier onderwijs 
gegeven kan worden.  
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Aan het loslaten van de afstandsregels zitten wel voorwaarden verbonden, bleek 
vrijdagavond. Zo mogen er maximaal 75 mensen in een ruimte samenkomen en moeten er 
mondkapjes gedragen worden in de gangen. De MBO Raad heeft begrip voor die eisen. ‘We 
hebben er steeds op gehamerd dat volledige opening moet kunnen als het verantwoord, veilig 
en uitvoerbaar is,’ aldus Tekin.  

De Vereniging Hogescholen zegt zich te gaan inspannen om de aanvullende maatregelen, met 
name de maximale groepsgrootte, snel weer afgeschaft te krijgen. Premier Mark Rutte zei 
vrijdagavond dat die regel in de praktijk zal betekenen dat alle onderwijsactiviteiten door 
kunnen gaan, behalve grootschalige hoorcolleges. Bron: AD, 13 augustus 2021.  

Eigen bijdrage coronatest is stimulans voor mensen om zich te laten 
vaccineren 

Een eigen bedrage voor testen voor toegang is geen indirecte vaccinatiedrang, zegt Hugo de 
Jonge. ‘Je hebt twee manieren om ernaar te kijken’, zegt hij. ‘Het kabinet is tegen gedwongen 
vaccinatie, daar blijven we bij. Maar een eigen bijdrage voor een coronatest is wel een 
stimulans voor mensen om zich te laten vaccineren.’ 
 
De Jonge: ‘Je moet het ook zo zien: ga je het gevaccineerde deel van de samenleving vragen 
om mee te betalen omdat jij je niet wilt hebben laten vaccineren? Is dat eerlijk? Het lijkt ons 
eerlijk dat er een eigen bijdrage wordt gevraagd.’ 

Nederlanders die op reis gaan en daarvoor een coronatest nodig hebben, kunnen deze tot 1 
oktober gratis laten doen. Dat heeft het kabinet vrijdag bekendgemaakt. 

Het gratis testen zou oorspronkelijk mogelijk zijn van 1 juli tot 31 augustus, maar dat wordt 
nu dus met een maand verlengd. Het idee er achter was dat nog niet iedereen deze zomer de 
kans had gehad om volledig gevaccineerd te zijn, maar een vaccinatie of een negatieve test wel 
door veel landen als voorwaarde wordt gesteld om binnen te komen. Bron: AD, 13 augustus 
2021.  

Versoepelingen stap voor stap doorvoeren 

Het kabinet kiest er bewust voor om de versoepelingen stap voor stap te nemen. ‘Als we de 
1,5 meter-regel in één keer los laten, zullen de besmettingen zelf stijgen’, zegt de demissionair 
premier.  
 
‘Wat we willen weten van het OMT is hoe groot zij op dat moment de druk op de zorg achten. 
Hier zal heel erg dominant zijn: als je de volgende stap zet op 20 september, dan moet je zicht 
hebben dat het beheersbaar is. Dit hangt af van de mensen die terugkomen van vakantie en 
hoeveel mensen zich alsnog hebben laten vaccineren.’ Bron: AD, 13 augustus 2021. 

Een overzicht van de maatregelen van het kabinet voor de komende 
weken  

- De regel dat mensen 1,5 meter afstand van elkaar moeten houden, vervalt stap voor stap. 
Studenten op universiteiten, hogescholen en mbo's hoeven zich er vanaf 30 augustus niet 
meer aan te houden. 
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- Bij lessen en colleges mogen maximaal 75 mensen tegelijk aanwezig zijn. Buiten de zalen 
moeten mensen mondkapjes dragen. Het kabinet adviseert studenten en medewerkers om 
zelftesten te gebruiken. 

- Restaurants en cafés moeten in elk geval tot 19 september om middernacht dicht, ze mogen 
geen schermen plaatsen en bezoekers krijgen een vaste zitplaats. Nachtclubs en discotheken 
blijven in elk geval tot 1 november dicht. 

- Mensen die op reis gaan, kunnen zich tot 1 oktober gratis laten testen. Dit betekent dat 
mensen die in september naar het buitenland gaan, een gratis reistest kunnen laten afnemen. 

- Op 17 september besluit het kabinet of de 1,5 meter afstand ook in de rest van de 
samenleving kan vervallen. Het streven is dat mensen vanaf 20 september geen afstand meer 
hoeven te houden. 

- Het kabinet hoopt dat het vanaf 1 november niet meer nodig is om een vaccinatiebewijs, een 
negatieve testuitslag of een herstelbewijs te laten zien om ergens binnen te komen. Bron: AD, 
13 augustus 2021. 

Er komt geen vaccinatieplicht 

Rutte tijdens het beantwoorden van persvragen: ‘Het OMT zegt over die 1,8 miljoen mensen 
die zich nog niet heeft laten vaccineren, dat de kans heel erg groot is dat die mensen het 
coronavirus oplopen. Echt heel erg groot.’ 

Toch gaat er geen vaccinatieplicht komen. ‘Het is verstandig om je te laten vaccineren, maar 
we willen het niet opleggen. Dat past niet bij Nederland.’ Bron: AD, 13 augustus 2021.  

Vaccinaties belangrijk in strijd tegen coronavirus 

Hugo de Jonge benadrukt hoe belangrijk vaccinaties zijn in de strijd tegen het coronavirus. 
GGD's gaan langs verschillende hogescholen met prikbus om jongeren te informeren. Hij roept 
mensen op om voor meer informatie de website op prikkenzonderafspraak.nl te raadplegen. 

Ook wil hij aandacht vragen voor de veiligheid van de medewerkers van de 
GGD. ’Verschillende locaties te maken hebben gehad met intimidatie en geweld’, zegt hij. ‘Dit 
geldt ook de mensen die zich na lang nadenken laten vaccineren.’ Bron: AD, 13 augustus 
2021.  

Na ‘dansen met Janssen’-debacle is kabinet terug op de voorzichtige toer 

Door voorlopig alleen het onderwijs wat meer lucht te geven, keert het coronabeleid terug op 
het behoedzame pad. Tegelijkertijd is het kantelpunt naar ‘normaal’ aanstaande, al hoedt het 
kabinet zich voor beloften.  

Vertrouwder kon de boodschap haast niet klinken. ‘Geen enkele stap is zonder risico’, zei 
demissionair minister-president Mark Rutte tijdens de persconferentie. Volgens vicepremier 
Hugo de Jonge is ‘behoedzaamheid geboden’. Kortom: voorzichtigheid is terug van weggeweest 
als kern van het coronabeleid. Bron: AD, 13 augustus 2021. 



143 

 

Discotheken en nachtclubs blijven komende weken dicht 

Discotheken en nachtclubs blijven ook de komende weken dicht. Ze mogen in elk geval tot 1 
november nog niet weer open. Dat heeft de overheid vrijdag bekendgemaakt. 

Het is in clubs en disco's niet mogelijk om 1,5 meter afstand te houden. Het kabinet hoopt 
dat die regel vanaf 20 september niet meer hoeft te gelden voor de meeste plekken in de 
samenleving, maar ook als de afstandsregel vervalt blijven de dancings dicht. ‘We vinden dat 
echt een te groot risico’, zei demissionair premier Mark Rutte vrijdag op de persconferentie 
over de nieuwe coronamaatregelen. 

De nachtclubs en discotheken krijgen na 1 oktober financiële steun, zegde Rutte toe. Bron: 
AD, 13 augustus 2021. 

Alles op alles zetten om vaccinatiegraad te verhogen 

Demissionair minister Hugo de Jonge begint over het vaccinatieprogramma in Nederland. ‘We 
blijven alles op alles zetten om de vaccinatiegraad te verhogen’, zegt hij. 

‘Het doel is altijd geweest, en dat blijft zo: Het beschermen van kwetsbare mensen en de zorg. 
We zien nu wel een aantal risico's. Er is een groep van 1,8 miljoen mensen die nog geen 
immuniteit hebben opgebouwd, door vaccinatie of door de ziekte te hebben opgelopen.’ 
 
De Jonge vervolgt: ‘Het OMT berekent dat er duizenden van hen zo ziek kunnen worden, dat 
ze naar het ziekenhuis kunnen gaan. Dat kan de zorg simpelweg niet aan. We moeten deze 
mensen overtuigen van de noodzaak van vaccineren en voorkomen dat het virus in het najaar 
kan rondgaan onder deze mensen.’ Bron: AD, 13 augustus 2021. 

Maandag 20 september kunnen alle maatregelen worden opgeheven 

Het kabinet hoopt per maandag 20 september de volgende stap te kunnen zetten en alle 
maatregelen in de samenleving los te kunnen laten. Dit houdt in dat er bijvoorbeeld afscheid 
genomen wordt van de mondkapjesplicht in het openbaar vervoer en de plicht om zoveel 
mogelijk thuis te werken.  

Rutte zet hier wel een kanttekening bij. ‘Dit is geen zekerheid, maar met potlood getekend. 
Half september vragen we het OMT om advies om de cijfers van dat moment mee te kunnen 
nemen. Op 17 september wordt een besluit genomen.’ Bron: AD, 13 augustus 2021.   

Alle onderwijsactiviteiten MBO en HBO kunnen doorgaan zolang er 75 
mensen in één ruimte zijn 

Alle onderwijsactiviteiten van het MBO en het hoger onderwijs kunnen per 30 augustus 
doorgaan, zolang er maximaal 75 mensen in één ruimte zijn. Dit betekent dat enkel 
grootschalige colleges niet kunnen plaatsvinden. Studenten moeten zich nog wel twee keer 
per week laten testen en mondkapjes in de gangen dragen. 

Het belang voor studenten om fysiek onderwijs te volgen is groot, benadrukte de premier. 
Ruim een miljoen jonge mensen volgen al 1,5 jaar grotendeels online-onderwijs en de gevolgen 
daarvan zijn volgens Rutte ‘gewoon heel ernstig’. Hij wees op studieachterstanden en 
geestelijke problemen. Daarom wordt nu voorrang gegeven aan het mbo en hoger onderwijs 
in het openstellen van de samenleving. Bron: AD, 13 augustus 2021. 
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Piek in aantal besmettingen een leerervaring 

Demissionair premier Mark Rutte noemt de piek in het aantal besmettingen een tijdens de 
persconferentie een 'behoorlijke leerervaring'. 

‘We herinneren ons allemaal hoe het virus ons in het begin overviel’, vertelt hij. ‘Die piek 
ontstond toen we versoepelingen op 26 juni hadden ingevoerd. Na de aanscherping daalden 
besmettingen weer snel, wat laat zien dat het overgrote deel van Nederland wil blijven helpen 
van corona af te komen, anders was dit niet gelukt.’ Bron: AD, 13 augustus 2021.  

Dierenarts: ‘Pas op dat je hond niet op coronazelftest kauwt, vloeistof in 
buisje is gevaarlijk‘ 

Dierenarts Peter Klaver waarschuwt hondenbezitters om de coronazelftesten niet rond te laten 
slingeren. De vloeistof die in het buisje zit dat bij de test hoort, is volgens hem gevaarlijk als 
viervoeters het binnenkrijgen. ‘Kijk uit dat honden de doosjes met testen die binnenkort op 
de deurmat vallen, niet openkauwen en aanvreten.’  

Klaver kreeg onlangs de tien maanden oude pup Chani in zijn kliniek in Dodewaard. ‘De Ierse 
setter wilde niet eten, niet drinken en was na een rusteloze nacht met hoesten en braken erg 
sloom. Volgens de eigenaar was het dier ‘niet vooruit te branden’. Vocht liep uit neus en ogen’, 
vertelt Klaver. ‘De enige logische verklaring lijkt het bijten op het plastic buisje van de 
buffervloeistof van een coronazelftest, Flowflex.’ 
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Tot verbazing van de dierenarts staat er op de bijsluiter van de Covidtest geen informatie over 
de samenstelling van de vloeistof of een waarschuwing dat er giftige stoffen in zitten. ‘Na wat 
zoeken, kwam de eigenaar erachter dat de buffer het zeer giftige sodium azide bevat.’  

In de Verenigde Staten waarschuwt de FDA voor schadelijke bestanddelen, maar niet specifiek 
voor dieren. Het dierengifcentrum in Groot-Brittannië zegt op zijn website dat de concentraties 
stoffen zo laag is in de zelftests, dat er geen gevaar bestaat. Klaver trekt dat in twijfel. Hij is 
geschrokken hoe ziek een dier kan worden van zo’n klein beetje. ‘Dit was een hond van 25 
kilo die twee dagen ziek is geweest. Als een chihuahua van vijf kilo zijn tanden hierin zet, 
vrees ik voor zijn leven.’ 

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), dat gaat over ‘medische hulpmiddelen’ als 
coronatests, laat weten dat zij ‘in algemene zin’ op de hoogte is ‘dat de test een aantal druppels 
testvloeistof bevat waarin zeer lage concentraties stoffen kunnen zitten die een antimicrobiële 
werking hebben (dus die bacteriën en schimmels kunnen doden). In veel hogere concentraties 
kunnen die stoffen ook giftig zijn voor mens en dier. Uit de meegestuurde blog wordt echter 
niet aannemelijk dat de ziekteverschijnselen in dit enkele geval zijn veroorzaakt door het 
binnenkrijgen van de testbuffer. Dit zou ook ergens anders door veroorzaakt kunnen zijn.’ De 
IGJ ziet op basis van deze blog geen aanleiding mensen speciaal te waarschuwen.  

Het blijft gewoon een kwestie van opletten, zegt dierenarts Klaver. ‘Nu de overheid de zelftesten 
gaat opsturen, zullen ze de komende tijd bij veel huishoudens op de mat liggen. Kijk uit dat 
honden die doosjes niet openkauwen en aanvreten, maar berg ze netjes op en laat ze niet 
rondslingeren.’ Bron: AD, 13 augustus 2021.  

Onmacht bij nachthoreca in Breda en Roosendaal: ‘Niemand zegt exact 
wanneer we wèl open mogen’ 

Ze voelden de bui al hangen. Eigenaren van clubs en nachtcafés keken niet eens naar de 
persconferentie, vrijdagavond. ‘Nog steeds niet open. Hopelijk 1 november? Je weet het niet 
meer, juist dat voelt nu zo machteloos.’  

Welgeteld drie nachten heeft Kees van Overveld deze zomer achter de bar van De Cleyne Cat 
gestaan. Vijftien uur in die twee weken dat de nachthoreca open mocht, eind juni, begin juli. 
Het ging goed met de besmettingen en het liep vervolgens rap weer uit de klauwen met het 
aantal positieve testen.  Bron: BN De Stem, 13 augustus 2021.   

Meer dan 75 gasten dan toegangstest of vaccinatiebewijs 

Vanaf 20 september is het verplicht voor horeca, evenementen, festivals, sportwedstrijden en 
kunst en cultuur om een toegangstest of vaccinatiebewijs te vragen als er meer dan 75 
gasten aanwezig zijn.  

Het aantal besmettingen liep in de zomer razendsnel op, omdat het systeem met 
toegangstesten verre van waterdicht bleek. Aan de deur werd niet altijd goed gecontroleerd en 
ook werden toegangscodes soms van elkaar gekopieerd. Daardoor konden besmette mensen 
alsnog binnenkomen, met een besmettingsgolf tot gevolg. 

Dit keer gaat dat anders, denken Rutte en De Jonge. Zo worden er ’mystery guests’ ingezet 
door gemeentes, die zich voordoen als gast en controleren of de regels worden nageleefd. Ook 
zijn toegangstesten inmiddels nog maar 24 uur geldig in plaats van de 40 uur die er eerder 
voor stond. Verder zegt De Jonge dat de CoronaCheck-app is aangepast, waardoor het 
moeilijker is de QR-code te kopiëren. Bron: AD, 13 augustus 2021.   
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Organisatoren van festivals en evenementen gaan demonstreren 

Ruim driehonderd organisatoren van festivals en evenementen gaan op 21 augustus de straat 
op om te demonstreren, zo laat een woordvoerder van de organisaties weten. Onder andere de 
organisatoren van Lowlands, DGTL, North Sea Jazz, Best Kept Secret, A State of Trance en 
Soenda zijn van de partij. 

Het gaat om een vreedzame demonstratie in Amsterdam, Utrecht en Rotterdam. Andere 
steden volgen eventueel nog. Met het protest willen de festivalorganisatoren een signaal 
afgeven aan de overheid.  

‘De sector vraagt om een duidelijk toekomstplan, met meetbare afspraken, maar ook 
om erkenning voor de emotionele gesteldheid van de vele bezoekers en makers die zich niet 
gehoord voelen. We willen elkaar weer kunnen ontmoeten, weer kunnen lachen en dansen. 
Bovenal willen we weer vooruit kunnen kijken.’ Bron: AD, 13 augustus 2021. 

Ondernemersorganisaties zijn blij over het afbouwen van de 

coronamaatregelen 

Ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland zijn blij dat het kabinet ondernemers 
meer duidelijkheid geeft over het afbouwen van de coronamaatregelen. Het voornemen van de 
overheid om in september versoepelingen door te voeren, geeft ondernemers perspectief, aldus 
de lobbyclubs voor het bedrijfsleven.  

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn wel bezorgd dat bij oplopende besmettingsaantallen het 
kabinet zich verplicht voelt om alle in het vooruitzicht gestelde versoepelingen toch op te 
schuiven. ‘Dat zou niet moeten gebeuren, want op een gegeven moment moeten we toch een 
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keer terug naar normaal’, schrijven ze in een reactie. Ze benadrukken dat het voor 
ondernemers noodzakelijk is om vooruit te kunnen plannen in verband met voorraden en 
personeel. Bron: AD, 13 augustus 2021.  

Vraag om toegangsbewijs in MBO en HBO 

Vraag om een toegangsbewijs in het mbo en hoger onderwijs, stelt viroloog Ab Osterhaus in 
reactie op het kabinetsbesluit om de afstandsmaatregel in die sectoren vanaf het nieuwe 
studiejaar los te laten. Ook noemt hij de uitgesproken hoop van het kabinet om medio 
september de 1,5 meterregel in de hele samenleving op te heffen ’nogal speculatief’. 

Volgens coronaminister Hugo de Jonge hebben nog zo'n 1,8 miljoen mensen in Nederland 
geen immuniteit tegen het coronavirus. ‘Als die straks allemaal geïnfecteerd raken, heb je een 
probleem in de ziekenhuizen’, aldus Osterhaus. 

Daar komt nog bij dat er in het najaar naar verwachting ook weer andere virussen komen, 
zoals influenza (griep) en het RS-virus. ‘Covid is dus niet het enige virus dat de druk op de 
ziekenhuizen bepaalt’. Kortom: de komende maanden zijn onzeker en daarom zou het vragen 
van een toegangsbewijs in het onderwijs geen slecht idee zijn, meent Osterhaus. Vooral omdat 
juist onder jonge mensen de vaccinatiegraad nog relatief laag is en zij het virus dus 
gemakkelijk kunnen verspreiden. Bron: AD, 13 augustus 2021. 

Vier onderwijzers in schooldistrict van Florida zijn binnen een dag 

overleden aan coronavirus 

Vier onderwijzers in het op een na grootste schooldistrict van Florida zijn binnen een dag na 
elkaar overleden aan het coronavirus. Het gaat om drie leraren en een onderwijsassistent. Zij 
overleden afgelopen dinsdag en woensdag. Dit melden vakbondsfunctionarissen volgens de 
BBC. 

Momenteel vindt er een fel debat plaats in de Verenigde Staten over de virusprotocollen op 
scholen. De Republikeinse gouverneur van Florida heeft gedreigd het loon in te houden van 
de directeurs en directrices van scholen die leerlingen vragen maskers te dragen. Bron: AD, 
13 augustus 2021.   

VO-raad verwacht verdere versoepelingen vanaf 20 september 

De VO-raad, de vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs, hoopt en verwacht dat 
er vanaf 20 september verdere versoepelingen voor middelbare scholen mogelijk zijn.  

De VO-raad zegt begrip te hebben ‘voor de voorzichtige start die het kabinet maakt’ met de 
heropening van het voortgezet onderwijs na de zomervakantie. Maar met name het handhaven 
van de mondkapjesplicht is lastig, ‘zo bleek aan het einde van afgelopen schooljaar’. Bron: 
AD, 13 augustus 2021. 

ALDA en dj Armin Van Buuren zijn teleurgesteld dat festival A State Of 

Trance niet doorgaat 

Festivalorganisator ALDA en dj Armin van Buuren zijn ‘enorm teleurgesteld’ dat het festival A 
State Of Trance (ASOT) definitief niet kan doorgaan. Door de coronamaatregelen die het 
kabinet vrijdagavond tijdens de persconferentie afkondigde, moeten nachtclubs en 
discotheken hun deuren tot 1 november gesloten houden. 

A State of Trance stond gepland voor 3 en 4 september en zou de duizendste show van Van 
Buuren worden. ‘Ik keek er naar uit om weer op het podium te staan en samen deze mijlpaal 
te vieren.’ Bron: AD, 13 augustus 2021.  
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Arnhemse danstenteigenaar: ‘Was behoorlijk hoopvol, maar dicht tot 1 

november zag ik niet aankomen’  

‘Dit voelt heel erg als wantrouwen tegen onze sector en de argumentatie ontbreekt helemaal’, 
zegt Wouter Janssen van Sportbar ‘t Huys in Arnhem. De horecaondernemer reageert hiermee 
op de boodschap van demissionair premier Rutte dat de nachtclubs en discotheken gesloten 
blijven tot 1 november.   

Het kabinet streeft ernaar om op die datum de laatste stap terug naar normaal te zetten en 
alle beperkende maatregelen los te laten. De bedoeling is echter om de 
anderhalvemetermaatregel op 20 september al te laten vervallen.   

‘Ik was behoorlijk hoopvol door die berichten, maar dicht tot 1 november zag ik voor ons niet 
aankomen’, vertelt Janssen, die een sportbar heeft gecombineerd met een danstent. Bron: AD, 
13 augustus 2021. 

Dringende oproep aan kabinet om podia te wijzen op hun 
verantwoordelijkheden en gebouwen open te stellen voor publiek 

De theaters moeten per 20 september met volledige capaciteit open, vindt de Vereniging Vrije 
Theaterproducenten (VVTP). Tot 20 september moeten bezoekers van theaters, 
schouwburgen, concertzalen en podia op hun zitplaats nog 1,5 meter afstand houden, 
waardoor de capaciteit niet volledig kan worden benut. 

Bij de VVTP zijn verscheidene producenten aangesloten, waaronder Agents After All, 
Medialane, Studio 100, Stage Entertainment en De Graaf & Cornelissen. 

De Vrije Theaterproducenten doen dan ook een dringende oproep aan het demissionair 
kabinet ’om de podia te wijzen op hun verantwoordelijkheden en de gebouwen maximaal open 
te stellen voor publiek’. Dat betekent dat per 20 september, wanneer de 1,5 meterregel 
waarschijnlijk wordt losgelaten, een capaciteit van honderd procent. Bron: AD, 13 augustus 
2021. 

Leraren en leerlingen die zijn gevaccineerd hoeven niet meer in qurantaine na contact met 
besmet persoon 

Leraren en leerlingen in het basis-, voortgezet en speciaal onderwijs die minstens twee weken 
volledig ingeënt zijn tegen corona hoeven in het nieuwe schooljaar niet meer in quarantaine 
als ze in contact zijn geweest met een besmet persoon. Dat laat het ministerie van Onderwijs 
vandaag weten. 

Verder hoeven alleen nog niet-gevaccineerde leraren in het basis- en middelbaar onderwijs en 
niet-gevaccineerde leerlingen in het middelbaar onderwijs twee keer per week een zelftest af 
te nemen. Het ministerie meldt dat het versoepelen van de maatregelen op scholen volgens 
het Outbreak Management Team (OMT) verantwoord is. Bron: AD, 13 augustus 2021.  

Franse arts slaat alarm: ‘Zorgwekkende toename van baby’s met Covid-

19 in ziekenhuis’  

De Deltavariant spaart geen enkele generatie. Ook zuigelingen raken besmet, zo waarschuwt 
de Franse kinderarts Philippe Babe. In het ziekenhuis van Nice zijn momenteel een tiental 
pasgeborenen jonger dan 12 weken oud opgenomen. Ze werden meestal aangestoken door 
hun niet-gevaccineerde ouders. 

‘Sinds begin vorige week merken we een stijging van het aantal Covid-gevallen onder jonge 
kinderen en vooral onder pasgeborenen’, legt Philippe Babe, hoofd van de pediatrische 
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spoedeisende hulp van het Lenval-ziekenhuis, uit aan Nice Matin. ‘Wat we vaststellen, is dat 
de ouders van deze kleintjes zelf positief testen en meestal niet zijn gevaccineerd.’ 

De spoedarts zegt dat het ziekenhuis tijdens eerdere golven van het virus geen toename van 
zeer jonge Covid-patiënten had geconstateerd. ‘Dit bevestigt het feit dat tegenwoordig een 
jonger deel van de bevolking getroffen wordt.’ En kersverse ouders dragen het dan over op 
hun pasgeboren baby’s. ‘Dat is een van de redenen waarom jonge ouders zich zeker moeten 
laten vaccineren’, betoogt Babe. Een vaccinatie beschermt ook hun pasgeboren kinderen. 

Dokter Babe legt uit dat wanneer een zeer jonge baby positief test op Covid, het ziekenhuis de 
zuigeling vier tot zes dagen moet opnemen om de symptomen te monitoren. Veelal zijn hun 
symptomen mild. ’De meesten hebben koorts’, vertelt hij. ‘En een tien dagen oude baby die 
koorts heeft, is niet beweeglijk, het gaat dan niet goed met zo’n kleintje, dus we moeten voor 
hem of haar zorgen.’ Hoewel deze zuigelingen veelal niet heftig door de ziekte worden getroffen, 
worden ze uit voorzorg in observatie gehouden. Veelal evolueert hun situatie gunstig. Ernstige 
vormen van Covid-19 bij kinderen blijven zeer zeldzaam. 

Oudere baby’s kunnen vaak wel naar huis worden gestuurd, tenzij ze een onderliggende 
aandoening hebben die hen kwetsbaar maakt voor het virus. 

Als het aantal Covid-gevallen bij baby’s blijft stijgen, zal het ziekenhuis zich moeten 
reorganiseren om de crisis te kunnen blijven beheren, vreest de arts. Hij roept tot slot ook 
kersverse ouders op om de afstandsregels te blijven respecteren bij sociale contacten. Bron: 
HLN, 13 augustus 2021.  

Geen enkel IC-bed meer vrij in Amerikaanse staat met laagste 

vaccinatiegraad: ‘Ondraaglijk een 35-jarige patiënt te moeten intuberen 

die het niet zal halen’ 

In de Amerikaanse staat Mississippi dreigt het gezondheidssysteem in elkaar te klappen door 
een ongezien stijgend aantal hospitalisaties door het coronavirus. Gezondheidsambtenaren 
waarschuwen dat er geen enkel bed op de afdelingen intensieve zorgen meer vrij is voor nieuwe 
patiënten die moeten worden opgenomen. Experts noemen de hele zuidelijke regio in de VS 
vandaag dé hotspot voor het coronavirus: de meer besmettelijke Deltavariant raast er 
doorheen de staten met de laagste vaccinatiecijfers. 

42 procent in Missouri. 40 procent in Tennessee. 39 procent in Georgia. 38 procent in 
Louisiana. En helemaal onderaan: Alabama en Mississippi, met amper 35 procent. Het aantal 
volledig gevaccineerde inwoners in de Amerikaanse staten in het diepe Zuiden blijft na een 
campagne van meer dan zeven maanden ontstellend laag. Het wantrouwen tegen de vaccins, 
in combinatie met een historisch geworteld wantrouwen tegen élke vorm van 
overheidsinmenging, vertaalt zich vandaag echter niet alleen meer in lage vaccinatiecijfers, 
maar ook in exploderende ziekenhuiscijfers. 

Terwijl er in de staten met de hoogste vaccinatiegraad niets aan de hand lijkt - in Vermont is 
68 procent gevaccineerd en liggen er 12 mensen in het ziekenhuis - is er in Mississippi geen 
enkel bed meer over op de afdelingen intensieve zorg van de ziekenhuizen. Dat heeft 
onvermijdelijk gevolgen voor zowel Covid- als niet-Covid-patiënten, zo waarschuwen 
artsen.  Bron: HLN, 10 augustus 2021.   

CoronaCheck-app is 8.23 miljoen keer gedownload 

De CoronaCheck-app, de app waarmee mensen kunnen aantonen dat ze volledig gevaccineerd 
zijn of hersteld van corona, is tot 8 augustus 8,23 miljoen keer gedownload. Dat komt neer 
op ruim 47 procent van de Nederlandse bevolking, meldt minister Hugo de Jonge in een brief 
aan de Tweede Kamer. Er zijn pakweg 18 miljoen QR-codes mee aangemaakt. 
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De minister schrijft dat er de nodige problemen waren en zijn met de CoronaCheck. Met name 
in de eerste weken na de lancering op 24 juni bleek dat niet van iedereen die een coronabewijs 
wilde aanmaken de gegevens beschikbaar waren. Het ging om een deel van de gevaccineerden 
met het Janssenvaccin of mensen die corona hadden gehad en maar een prik nodig hadden. 
‘Samen met alle organisaties die de gegevens aanleveren, is in de afgelopen weken zeer hard 
gewerkt aan het oplossen van deze problemen’, aldus De Jonge. 

Ook gaat het mis bij mensen wier gegevens, zoals opgeslagen bij de GGD of het RIVM, niet 
exact overeenkomen met de Basisregistratie Persoonsgegevens. Bijvoorbeeld omdat een 
geboortedatum onbekend is of tekens in de naam, zoals ë en é, niet goed zijn overgenomen. 
De CoronaCheck kan dan de gegevens van de persoon niet vinden. Aanpassing van gegevens 
bij de testaanbieder of de vaccintoediener (in veel gevallen de GGD) is dan de oplossing. 

Het komt voor dat bij de GGD gegevens goed geregistreerd zijn, maar deze door technische 
fouten niet goed worden aangeleverd aan CoronaCheck. Hierdoor kan een aantal mensen geen 
herstelbewijs via de app krijgen. Zolang deze technische fouten nog niet zijn opgelost, is er 
een noodprocedure waarmee de GGD via een webportaal alsnog een coronabewijs kan 
aanmaken, schrijft de minister. 

De CoronaMelder, de app die werd geïntroduceerd om bij te dragen aan het bron- en 
contactonderzoek, is sinds de landelijke introductie in oktober door 5,25 miljoen Nederlanders 
gedownload. Dat is ruim 30 procent van de bevolking. Ongeveer 50 procent van hen gebruikt 
de app actief. 

Tot 8 augustus zijn 207.694 mensen gewaarschuwd dat ze in de buurt zijn geweest van een 
besmet persoon. Nagenoeg iedereen (206.233 mensen) heeft naar aanleiding van die notificatie 
een test aangevraagd. Van hen bleken 15.575 daadwerkelijk het coronavirus te hebben.  Bron: 
AD, 13 augustus 2021. 

Op Aruba is het ziekenhuis alleen open voor noodgevallen 

Op Aruba is vrijdagmiddag bekendgemaakt dat het enige ziekenhuis op het eiland alleen nog 
open is voor noodgevallen. Vanwege het toenemende aantal coronapatiënten is er zeker op de 
intensive care gebrek aan personeel. 

Daarom gaan per direct alle niet-urgente behandelingen niet meer door in het Dr. Horacio 
Oduber Hospital. De bevolking wordt opgeroepen hier rekening mee te houden en voorzichtig 
te zijn in het verkeer om ziekenhuisopnames door ongelukken te voorkomen. 

Vrijdag kwamen er op het eiland bijna tweehonderd coronabesmettingen bij, het totaal aantal 
besmettingen is nu 1122. In het ziekenhuis liggen 54 coronapatiënten, dat zijn er twintig meer 
dan vier dagen eerder. Zeven daarvan liggen op de intensive care. Verreweg de meeste 
geïnfecteerden zijn niet gevaccineerd. Bron: AD, 14 augustus 2021.    

Persconferentie is door bijna 2.6 miljoen mensen bekeken 

De coronapersconferentie van demissionair minister-president Mark Rutte en zorgminister 
Hugo de Jonge is vrijdagavond in totaal door bijna 2,6 miljoen mensen bekeken. Dat is een 
van de laagste aantallen sinds het begin van de coronacrisis, zo komt naar voren uit cijfers 
van Stichting KijkOnderzoek. 

De uitzending op NPO 1 werd het best bekeken met ruim 1,4 miljoen kijkers. RTL 4 volgt met 
933.000 kijkers en via SBS6 keken nog eens 221.000 mensen. 

Het aantal kijkers voor de persconferenties daalt al maanden geleidelijk. Die van vrijdag viel 
midden in de zomervakantie. Naar de vorige persconferentie, van half juli, keken nog ruim 3,1 
miljoen mensen. Begin dit jaar lag dat aantal nog boven de 6 miljoen. De persconferentie van 
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eind april vorig jaar heeft nog altijd het record, destijds zaten er 7,8 miljoen mensen voor de 
buis. Bron: AD, 14 augustus 2021.   
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Op of na zaterdag gevaccineerd met Janssen vaccin dan vier weken 

wachten op groen vinkje in CoronaCheck-app 

Wie op of na zaterdag geprikt is met het coronavaccin van Janssen moet vier weken 
wachten op een groen vinkje in de CoronaCheck-app. Dat was twee weken, maar het vaccin 
heeft volgens het Outbreak Management Team (OMT) meer inwerktijd nodig. 

Na twee weken beschermt de prik al wel optimaal tegen milde coronaklachten, maar de 
bescherming tegen ernstige klachten neemt de weken daarna nog verder toe, aldus het OMT. 

Mensen die hun prik met Janssen vóór 14 augustus kregen, kunnen nog wel na twee weken 
een werkende QR-code aanmaken in de CoronaCheck-app. Premier Mark Rutte vraagt deze 
mensen wel zich voor het verstrijken van de vier weken ‘zo op te stellen alsof het vaccin nog 
niet volledig werkzaam is’. 

In eerste instantie konden mensen die waren geprikt met Janssen direct een groen 
vinkje krijgen in de app. Zo konden ze na hun vaccinatie direct gaan ‘dansen met Janssen’, 
aldus coronaminister Hugo de Jonge eind juni. Toen het aantal coronabesmettingen begin juli 
snel begon te stijgen, werd de tijd tussen de prik en het vinkje al opgehoogd naar twee weken. 
Bron: AD, 14 augustus 2021.  

New South Wales meldt een recordaantal nieuwe coronabesmettingen 

De Australische staat New South Wales meldt  zaterdag een recordaantal van 466 nieuwe 
corona besmettingen. De dichtstbevolkte staat van het land zit al sinds eind juni in een strikte 
lockdown. 

Ambtenaren waarschuwden dat het aantal besmettingen de komende dagen verder kan 
toenemen. Van zestig nieuw besmette mensen staat vast dat ze met anderen tijd hebben 
doorgebracht, aldus de staatspremier Gladys Berejiklian. De afgelopen dagen heeft de staat 
qua nieuwe besmettingen record op record gebroken. 

Tevens werd bekend dat in het afgelopen etmaal vier mensen zijn overleden aan Covid-19. 
Daarmee is het aantal doden in de huidige uitbraak op 42 gekomen. 

Australië is met zijn 25 miljoen inwoners lang zeer succesvol geweest in de strijd tegen de 
pandemie door extreem strenge regels. Door de verspreiding van de Deltavariant neemt het 
aantal besmettingen nu echter toe. De vaccinatiecampagne vordert langzaam, mede door 
scepsis onder de bevolking. Bron: AD, 14 augustus 2021. 

Centraal Bureau Rijvaardigheden slaagt er niet in om achterstanden weg 

te werken 

Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) slaagt er niet in om de achterstanden in 
te lopen die door corona zijn ontstaan, schrijft Trouw. Ruim 300.000 leerlingen wachten nog 
op hun praktijkexamen en 450.000 mensen moeten hun theorie-examen nog doen, ruim de 
helft van het aantal examens dat het CBR normaal op jaarbasis afneemt. De wachttijd kan 
toenemen tot vier maanden. Pogingen extra examinatoren aan te trekken verlopen moeizaam. 

Een bijkomend probleem is het lage slagingspercentage bij de rijscholen. Nu slaagt nog 'maar' 
53 procent in een keer, en dat percentage daalt zelfs. Vooral door honderden rijscholen die 
zelfs hun verdienmodel hebben gemaakt van leerlingen die meerdere examens moeten doen. 
Ongeveer een vijfde van de ruim 8000 rijscholen heeft een slagingspercentage van 15 procent 
of lager, weet de belangenvereniging van rijscholen VRB. 

‘Schandalig slecht’, vindt VRB-secretaris Irma Brauers. Ze verkopen pakketten met zo weinig 
lessen dat je van tevoren al weet dat slagen geen haalbare kaart is. ‘Waar ben je dan mee 
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bezig? Dat soort lui verdient eraan dat leerlingen zoveel mogelijk moeten herkansen, en zijn 
we liever kwijt dan rijk’, zegt Brauers.  

Het CBR heeft de afgelopen tijd 10.000 extra praktijkexamens en 100.000 extra theorie-
examens afgenomen. Op dit moment wordt hard gewerkt aan een inhaalslag, zegt een 
woordvoerster na een bericht hierover in Trouw. ‘Het inhalen gaat langzaam maar gestaag. 
Maar het gaat ook om enorm veel niet afgenomen examens. Die krijg je niet zomaar 
weggewerkt.’ 

Voor het afleggen van een theorie-examen is de gemiddelde wachttijd 11,5 week. ‘We zitten 
hier met de 1,5 meter afstand. Nu moeten we tussen elke kandidaat een tafeltje leeg laten.’ 
De mogelijkheden om een theorie-examen af te leggen zijn wel verruimd. ‘We zijn nu zes dagen 
in de week open, ook in de avonden.’ Bron: AD, 14 augustus 2021.  

In Canada moeten alle federale werknemers verplicht vaccineren 

De Canadese regering heeft vrijdag aangekondigd alle federale werknemers te verplichten zich 
te laten vaccineren tegen Covid-19. In de komende weken wordt een deadline voor inentingen 
voor zo'n 300.000 ambtenaren bekendgemaakt, zei minister Dominic LeBlanc van 
Binnenlandse Zaken. 

De federale overheid is de grootste werkgever van Canada. Volgens LeBlanc is de 
vaccinatieverplichting ‘bedoeld om Canada te helpen een minimaal dekkingsniveau te 
bereiken dat nodig is om de economie volledig te heropenen en open te houden, en om 
duizenden werknemers te beschermen.’ 

De aankondiging van de vaccinatieplicht komt minder dan een maand voor de heropening van 
de Canadese grenzen voor gevaccineerde buitenlandse reizigers, gepland voor 7 september, 
anderhalf jaar na hun sluiting vanwege de pandemie. 

De vaccinatieplicht betreft ook commerciële trein-, vliegtuig- en scheepspassagiers, hoewel die 
volgens LeBlanc pas tegen eind oktober zal gelden. 

Vrijdag had 71 procent van de 38 miljoen Canadezen minstens één dosis van een Covid-vaccin 
gekregen, terwijl bijna 62 procent volledig was gevaccineerd. Bron: AD, 14 augustus 2021. 

In Mississippi zijn 20 bedden in parkeergarage ziekenhuis geopend 

Het medische centrum van de University of Mississippi (UMMC) heeft vrijdagochtend een 
veldhospitaal met twintig bedden in zijn parkeergarage geopend om de overvloed van Covid-
patiënten te kunnen opvangen. Ook is het van plan volgende week een mobiele 
ziekenhuistent te openen, bemand door een medisch team dat het ministerie van 
Volksgezondheid heeft toegezegd te sturen. 

De Republikeinse gouverneur Tate Reeves van Mississippi zei dat de federale regering zijn 
verzoek had afgewezen om een hospitaalschip van de Amerikaanse marine te sturen. Reeves 
had specifiek om de hulp van de USNS Comfort verzocht, het schip dat in maart 2020 in New 
York aanmeerde om de plaatselijke ziekenhuizen te helpen. New York was destijds het 
epicentrum van de uitbraak van het coronavirus in de Verenigde Staten. 

Reeves zei de komst van federale hulp te verwelkomen, maar benadrukte dat hij net als veel 
van zijn mede-Republikeinen mensen nooit zal dwingen een mondkapje te dragen of zich te 
laten vaccineren. ‘Ik ben van mening dat elk individu de beste beslissing voor zichzelf zou 
moeten nemen’, zei hij, ook omdat er volgens hem net zo goed 'risico's’ zijn verbonden aan het 
laten vaccineren als aan niet-gevaccineerd blijven. Zelf is hij wel ingeënt. 

Volgens de Amerikaanse gezondheidsdienst (CDC) registreerde Mississippi vrijdag 
het recordaantal van 5023 nieuwe Covid-besmettingen op een dag. Donderdag werden er 
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1578 Covid-patiënten opgenomen in het ziekenhuis, het hoogste aantal sinds de pandemie 
vorig jaar begon. Op enig moment was meer dan 90 procent van de IC-bedden bezet. Volgens 
een analyse van persbureau Reuters heeft de staat de afgelopen twee weken geworsteld met 
een stijging van 142 procent in ziekenhuisopnames. 

Het aantal dagelijkse gevallen in het hele land is de afgelopen twee weken verdubbeld, volgens 
een telling van persbureau Reuters, en bereikte het hoogste punt in zes maanden. Het 
gemiddelde aantal dagelijkse sterfgevallen is in de afgelopen veertien dagen met 85 procent 
gestegen. Bron: AD, 14 augustus 2021. 

Corona is snel vergeten: metalfestival Alcatraz ontvangt 11.000 

feestvierders zonder mondmakser 

De kop is eraf. Op het metalfestival Alcatraz in Kortrijk feestte gisteren een massa van 11.000 
mensen voor het eerst in 1,5 jaar zonder mondmasker en zonder afstand van elkaar te 
houden. ‘Dit voelt als thuiskomen.’ Verslag vanop de wei, waar na een tussenstop in het 
testcenter gecrowdsurft, geheadbangd en gekust werd als vanouds. Bron: HLN, 14 augustus 
2021. 

 

Festivalgangers gaan demonstreren, horeca stapt naar de rechter 

Organistoren van grote festivals en evenementen zijn van plan volgend weekend massaal te 
demonstreren tegen de aanhoudende coronabeperkingen. Brancheclub Horeca Nederland stapt 
opnieuw naar de rechter.  

Organisatie Unmute wil in verschillende steden waaronder Amsterdam op 21 augustus 
protesteren tegen het besluit van het kabinet om evenementen tot ten minste 20 september 
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grotendeels te verbieden. Ruim 300 organisaties hebben zich aangesloten, waaronder 
Lowlands, DGTL, North Sea Jazz, Best Kept Secret, A State of Trance en Soenda.  

‘Dit is een bittere pil voor al onze bezoekers en de hele sector,’ zegt Stijn Ceelen van festival 
Zeezout, dat begin september in Amsterdam-West zou worden gehouden. ‘Na veelvuldige 
beloften dat we weer open mochten, blijkt hier nu niets van waar. Festivals vanaf 20 
september misschien mogelijk maken is mosterd na de maaltijd. Dan zit het seizoen erop.’  

‘Inmiddels is het in de hele wereld weer mogelijk evenementen te bezoeken,’ zegt Rosanne 
Janmaat van ID&T (onder meer Mysteryland, Awakenings en Sensation). ‘Wij blijven met lege 
handen achter. Nederland staat nu achteraan in de rij.’  

Janmaat: ‘Het is niet meer uit te leggen aan onze bezoekers dat volle voetbalstadions blijkbaar 
wel kunnen en we straks met 70.000 man naar de Formule 1 kunnen. En het enige wat wij 
veilig zouden kunnen is samenkomen met 750 mensen, wat simpelweg niet rendabel te maken 
is.’  

Ook andere organisatoren zijn teleurgesteld. ‘We zijn met zijn allen ontzettend kwaad,’ zegt 
Peter Sanders van Paaspop, een festival dat van 3 tot 5 september in Schijndel zou 
plaatsvinden. De opbouw was al in volle gang, maar is nu per direct afgeblazen.  

‘Er was een routekaart; daarvan zijn ze al drie keer afgeweken. Ze gooien tot ieders grote 
verbazing en tegen alle afspraken in drie weken eerder dan gepland alles open. Dan komt de 
Deltavariant en zitten we waar we nu zitten.’  

Sanders is niet de enige die teleurgesteld is. ‘Dit was de persconferentie waar we met zijn allen 
op hoopten,’ aldus Mitchel Bovenlander van 4PM Entertainment (onder meer Kingsland, Het 
Amsterdamse Winterparadijs en Hullabaloo). Het gros van zijn events kon dit jaar niet 
doorgaan.  

‘Wanneer kunnen ze dan wel? Over een jaar? Over twee jaar? Wat gaan we zeggen tegen de 
honderdduizenden mensen die werken in deze branche? Ga maar bij de supermarkt werken, 
want het houdt op?’  

Dat nachtclubs van het kabinet ook na 20 september zeker dicht moeten blijven, is voor 
Horeca Nederland aanleiding opnieuw naar de rechter te stappen. ‘Het is werkelijk ongehoord 
dat zonder deugdelijke onderbouwing deze groep ondernemingen volledig gesloten moet 
blijven,’ zegt voorzitter Robèr Willemsen.  

‘Het is juridisch heel interessant dat deze groep horecazaken als enige geen gebruik kan 
maken van opengaan met coronatoegangsbewijzen.’  

Horeca Nederland wil ook de sluitingstijd voor cafés en restaurant van 12 uur ’s nachts tot 6 
uur ’s ochtends van tafel. Bron: Het Parool, 13 augustus 2021. 

Basisschoolleraar in Noord-Californië is door een ouder aangevallen  

Een basisschoolleraar in Noord-Californië is in het ziekenhuis opgenomen nadat hij door een 
ouder was aangevallen. De ruzie ging over het gebruik van mondkapjes. De leraar moest 
worden gehecht in het ziekenhuis vanwege snijwonden, aldus CNN. Bron: AD, 14 augustus 
2021. 

Kabinet moet scherper toezien op commerciële testaanbieders 

 
Het kabinet zou scherper moeten toezien op hoe commerciële testaanbieders met data van 
hun klanten omgaan, adviseert een commissie aangesteld door het ministerie van 
Volksgezondheid. Volgens de commissie bewaren sommige aanbieders negatieve 
testuitslagen langer dan vier weken en dat is niet toegestaan. 
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Ook zou scherper gecontroleerd moeten worden dat aanbieders geen DNA, weefsel of andere 
stoffen als 'bijvangst' opslaan. ‘Dergelijke praktijken ondermijnen het - reeds fragiele - 
draagvlak voor testen in het kader van de bestrijding van Covid-19.’ Het risico hierop bestaat 
volgens de commissie vanwege de wildgroei aan testaanbieders. Het ministerie van 
Volksgezondheid moet misbruik actief gaan opsporen, zo luidt het advies. 

Verder zou de CoronaCheck-app en het gebruik daarvan nog verder verbeterd moeten worden, 
omdat die nu nog te gevoelig is voor fouten en fraude. Dit ligt niet alleen aan de app zelf, maar 
ook aan de controle bij de deur van bijvoorbeeld. Eerder ging dat mis, toen het nachtleven 
weer open kon met toegangstesten. Onder meer doordat gebrekkig werd gecontroleerd, steeg 
het aantal coronabesmettingen explosief. 

Coronaminister Hugo de Jonge zei vrijdagavond op de persconferentie over corona dat er 
inmiddels al aanpassingen zijn gemaakt aan de app, waardoor deze minder fraudegevoelig is. 

De hoge besmettingsaantallen die ontstonden na de versoepelingen van de coronamaatregelen 
eerder dit jaar hebben de reisbranche ongeveer 100 miljoen euro gekost aan annuleringen, 
bevestigt reisbrancheorganisatie ANVR na berichtgeving in De Telegraaf. De steun voor de 
reissector moet daarom langer doorlopen, vindt de organisatie, omdat ook volgend jaar 
reisbedrijven nog last zullen hebben van de coronacrisis. Daarover is de ANVR in gesprek met 
de overheid. 

Volgens de ANVR is het zomerseizoen te laat op gang gekomen. ‘Daarmee zijn veel boekingen 
verloren, waardoor reisbedrijven minder omzet konden draaien dan gehoopt’, vertelt een 
woordvoerster. ‘Versoepel niet te snel, zeiden we al, anders glij je terug en dat is ook gebeurd. 
Dat betekent dat mensen nu op vakantie kunnen, maar het seizoen te kort is.’ 

Veel van de reisbedrijven hebben volgens de ANVR enorme omzetverliezen. ‘Dan heb je het in 
2020 rustig over pakweg 80 procent omzetverlies. In 2021 is het feitelijk niet veel beter. Voor 
sommige bedrijven trekt het nu aan omdat er in Europa op vakantie gegaan kan worden, maar 
dat is helaas laat in het jaar.’ 

De ANVR denkt dat ook volgend jaar reisbedrijven nog steun nodig hebben. De huidige 
steunpakketten lopen tot 1 oktober, maar de reisbranche denkt tot in het tweede kwartaal 
van 2022 steun nodig te hebben. ‘Daarna zal dat ongetwijfeld voor bepaalde reisbedrijven nog 
gelden. Verre reisbestemmingen liggen nog altijd op z'n gat.’ De brancheorganisatie voorspelt 
dat de komende tijd zeker de helft van de reisbedrijven nog de helft minder omzet draaien. 

Premier Mark Rutte zei in de coronapersconferentie van gisteren dat bepaalde sectoren die 
door de huidige maatregelen nog dicht moeten blijven, zoals nachtclubs en discotheken, ook 
na 1 oktober steun krijgen. ‘Als je dan de persconferentie zo hoorde, dan is het toch enigszins 
triest dat de reisbranche niet benoemd werd’, aldus de woordvoerster. Bron: AD, 14 augustus 
2021. 

Directeur ID&T haalt uit naar 'liegende en bedriegende' overheid: ‘Nu is 

het klaar’ 

Directeur Ritty Van Straalen van festivalorganisator ID&T heeft hard uitgehaald naar de 
overheid. In een bericht op LinkedIn schrijft hij dat het kabinet ‘een waardeloze partner’ is die 
‘liegt en bedriegt’. Van Straalen zegt dit naar aanleiding van de laatste coronapersconferentie 
van vrijdagavond. 

‘Boos, verdrietig, verbijsterd, teleurgesteld... zomaar wat woorden die we al inmiddels 18 
maanden gebruiken om ons te uiten in persberichten, socials etc. Keer op keer worden we 
teleurgesteld en in de hoek gezet’, aldus de directeur. ‘Onze overheid is een waardeloze partner 
gebleken, een partner die liegt en bedriegt. En nu is het klaar.’ 
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Demissionair premier Mark Rutte maakte vrijdagavond tijdens een persconferentie bekend 
dat grote festivals tot 20 september niet doorgaan; 750 bezoekers blijft tot dan het maximum. 

Van Straalen verwijst in zijn bericht naar de aangekondigde demonstratie van de 
evenementensector op 21 augustus. Daaraan doen ruim driehonderd organisatoren mee, in 
elk geval in Amsterdam, Utrecht en Rotterdam. Mogelijk komen daar nog andere steden bij. 
Met het protest willen de festivalorganisatoren een signaal afgeven aan de overheid. Ze 
snappen niet dat bijvoorbeeld voetbalstadions wel de deuren mogen openen, maar de 
evenementensector niet. 

Rosanne Janmaat, operationeel directeur van ID&T, liet vrijdag al namens het bedrijf weten 
dat er veel onbegrip is in de sector. Volgens haar had Nederland juist ‘een voortrekkersrol’ 
genomen door te testen tijdens de evenementen van Fieldlab. ‘Inmiddels is het op allerlei 
plekken weer mogelijk evenementen te bezoeken, denk aan Freedom Day in de UK, 
Lollapalooza in de US, Exit in Servië en de aangekondigde versoepelingen voor evenementen 
tot 75.000 bezoekers in België en blijven wij met lege handen achter. Nederland is altijd 
toonaangevend geweest in de wereld als het gaat om professioneel organiseren van festivals 
en staat nu achteraan in de rij en wordt door het beleid van de overheid 10 tot 15 jaar terug 
de tijd in geslingerd.’ Bron: AD, 14 augustus 2021. 

Rusland meldt opnieuw recordaantal coronadoden 

Rusland meldt opnieuw een recordaantal van 819 coronadoden in een etmaal sinds het begin 
van de pandemie 1,5 jaar geleden. Daarmee is het trieste record voor de derde 
achtereenvolgende dag overtroffen. Afgelopen donderdag meldden de gezondheidsautoriteiten 
dat 808 mensen in een etmaal waren bezweken aan Covid-19, gisteren werd dat aantal met 
815 overtroffen. 

Al wekenlang zijn er hoge sterftecijfers, ondanks het relatief lagere aantal van ruim 22.000 
nieuwe besmettingen per etmaal, de meeste door toedoen van de Deltavariant. Tot nu toe 
stierven in Rusland, dat zo'n 146 miljoen inwoners telt, 169,683 mensen aan Covid-19. 

Algemeen wordt aangenomen dat het daadwerkelijk aantal sterfgevallen door corona nog 
hoger is. Volgens de laatste cijfers van het statistiekbureau Rosstat stierven tussen januari 
en juni bijna 422.000 meer mensen dan er werden geboren. De bevolkingskrimp was bijna 60 
procent hoger dan in de eerste helft van 2020. 

Bijna 27 procent van de Russen heeft tot nu toe minstens één coronaprik gehad. Dat is fors 
minder dan in bijvoorbeeld West-Europese landen. Er heerst wantrouwen ten opzichte van de 
Russische vaccins. Moskou staat geen invoer van buitenlandse vaccins toe. Bron: AD, 14 
augustus 2021. 

Wel of niet vaccineren? De wens van het kind telt: ‘Ik ben haar ouder, 

niet de baas over haar lijf’ 

Tieners tussen de 12 en 17 jaar kunnen - als zij dat willen - voor het begin van het nieuwe 
schooljaar een eerste coronaprik krijgen. Hoe gaan gezinnen hiermee om? Zijn ouders en 
kinderen het eens over een vaccinatie? ‘Het brein is op die leeftijd nog niet volwassen.’ 

Wel of geen vaccinatie, Ghislaine Dekkers (42) liet haar zoon (12) zelf kiezen. ‘Voor de brief 
binnen was, zei hij al: als kinderen mogen, wil ik ook’, vertelt de moeder uit Wouw. ’Ik denk 
dat-ie wel iets van ons heeft meegekregen, maar hij heeft zelf online gespeurd naar informatie.’ 
Haar zoon wil ‘opa en oma beschermen’. ‘Zei ook tegen me: ‘Veel ziektes zijn er niet meer 
dankzij vaccinaties’. Als hij geen prik had gewild, had het voor ons niet gehoeven.’ Bron: BN 
De Stem, 14 augustus 2021.  
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RIVM meldt 2349 positieve testten 

Het afgelopen etmaal zijn 2349 positieve tests gemeld bij het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Vorige week zaterdag waren er nog bijna 2400 positieve 
tests. 

Het gemiddelde over de afgelopen zeven dagen blijft licht dalen. Nu ligt dat op 2325, een dag 
eerder lag het zevendaags gemiddelde op 2332. 

Het aantal gemelde sterfgevallen steeg met zes, evenveel als een etmaal eerder. Dat het 
overlijden van coronapatiënten nu is gemeld, wil niet zeggen dat ze in de afgelopen dag zijn 
overleden. Het kan soms een tijdje duren voor een sterfgeval is geregistreerd. Bron: AD, 14 
augustus 2021.    

Aantal nieuwe coronabesmettingen in Oost-Nederland neemt weer iets af, 

Deltavariant nu echt volledig dominant 

Het aantal nieuwe positieve coronatests in Oost-Nederland is licht afgenomen. Het afgelopen 
etmaal werden er 258 besmettingen geregistreerd door het RIVM, dertig minder dan op vrijdag. 
Ondertussen is 98,3 procent van de besmette mensen besmet met de Deltavariant.  

Dalfsen, Olst-Wijhe, Elburg en Nijkerk springen er vandaag een beetje bovenuit, qua positieve 
coronabesmettingen. De eerste drie zitten allemaal rond de 20 à 21 besmettingen per 100.000 
inwoners. Nijkerk gaat naar de 25. In Staphorst testte, als enige gemeente in deze regio, 
niemand positief. 

In Flevoland, dat als enige van de drie veiligheidsregio's nog de status 'zees ernstig’ heeft, 
testten 91 mensen positief. Dat is 21,2 op 100.000 inwoners. Noord en Oost Gelderland kwam 
in absolute aantallen hoger uit: 102. Maar dat resulteert in 12,3 mensen per 100.000. 
IJsselland ligt daar een fractie onder: 12,2 mensen positief getest per 100.000 inwoners. Dat 
zijn er in werkelijkheid 65.  

Daarmee is het totaal aantal in de drie veiligheidsregio's met 258 besmettingen weer ongeveer 
op het niveau van donderdag. Vrijdag werden er 278 coronabesmettingen gemeld. En waar 
gisteren Brummen nog donkerrood kleurde met 82 positieve tests per 100.000, is dat aantal 
nu genormaliseerd naar 19,3 per 100.000. In absolute aantallen: 4 Brummenaren. Het is 
mogelijk dat die eerdere dagcijfers een vertekend beeld gaven. De GGD kampte deze week drie 
keer met een storing, waardoor sommige coronabesmettingen pas later werden geregistreerd.  

Vandaag (14 augustus) zijn er landelijk 2.349 nieuwe positieve testen gemeld. Dat is hoger 
dan het gemiddelde van de afgelopen 7 dagen (2.325), maar minder dan vrijdag, toen er 2718 
nieuwe gevallen bijkwamen. Gisteren (13 augustus) zijn 63 nieuwe ziekenhuisopnames 
gemeld. Dat is gelijk aan het gemiddelde van de afgelopen 7 dagen (63). Er worden nu 454 
gewone ziekenhuisbedden en 198 IC-bedden bezet door coronapatiënten. 

Daarmee liggen er weer iets meer mensen in het ziekenhuis. Gisteren waren het er 646, het 
laagste aantal sinds twee weken. Nu zijn er zes mensen meer opgenomen. In zowel Zwolle als 
Deventer werd iemand opgenomen in het ziekenhuis. Vanuit Lelystad werden twee mensen 
opgenomen.  Bron: de Stentor, 14 augustus 2021. 

Vlaanderen dreigt straks rood te kleuren op Europese coronakaart 

Vlaanderen is vanmorgen over de drempel van 200 coronabesmettingen per 100.000 inwoners 
in de afgelopen twee weken gesprongen. Als dat zo blijft tot begin volgende week zal de regio 
volgende week rood kleuren op de nieuwe Europese coronakaart. Wallonië zal wel al zeker van 
oranje naar rood springen, Brussel was al rood en blijft dat ook. 

Gisteren telde Vlaanderen nog een incidentie van 197,7, na de jongste update van Sciensano 
vanmorgen is dat gestegen tot 200,3. Daardoor is de drempel overschreden om van code oranje 
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naar code rood over te gaan op de ECDC-kaart. Volgens de voorlopige data zou de incidentie 
morgen wel weer licht dalen tot 199. Afhankelijk van de evolutie - het ECDC wijzigt zijn kaart 
elke donderdag op basis van de cijfers tot en met dinsdag - zal Vlaanderen dus net wel of net 
niet rood kleuren bij de volgende update. 

Wallonië telt per 100.000 inwoners nog niet zoveel dagelijkse besmettingen als Vlaanderen, 
en zit nu aan een incidentie van 156,8. Maar het Waals gewest heeft ondertussen wel een 
andere drempel overschreden, waardoor het toch rood zal kleuren. Het ECDC kijkt namelijk 
ook naar het aantal afgenomen testen. Als er te weinig wordt getest, blijft ook de incidentie 
artificieel laag. Een land springt daardoor ook naar rood van zodra de positiviteitsratio boven 
de 4 procent ligt, en die drempel werd in Wallonië gisteren overschreden. Vandaag zit Wallonië 
al aan 4,5 procent. Dat cijfers zal tegen begin volgende week niet meer dalen. 

Brussel is al langer rood op de kaart, en dat blijft ook zo. Het gewest zit aan een incidentie 
van 410, en een positiviteitsratio van 5,62. Bij een verdere stijging van het aantal 
besmettingen komt zo zelfs donkerrood in zicht.  

Het Europees Centrum voor Ziektebestrijding ECDC werkt elke donderdag zijn kaart van het 
aantal besmettingen bij, waarop de Europese lidstaten dan hun eigen maatregelen kunnen 
treffen. Voor reizigers naar België zullen er dus, afhankelijk van het land, extra restricties 
komen. België zelf werkt de dagen nadien telkens zijn lijsten bij met rode zones op basis van 
de ECDC-kaart. Wie als toerist uit een rode zone terugkeert en nog niet volledig gevaccineerd 
is, moet zich bij terugkeer laten testen. De afgelopen weken kregen vooral de toeristische 
gebieden in Zuid-Europa een rode of donkerrode kleur. Bron: De Morgen, 14 augustus 2021.   
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Geen rijdend corso, dat komt hard aan in Zundert: ‘Het voelt een beetje 

krom’ 

Alsof hij met een hamer hard op het hoofd werd geslagen. Zo voelde Lennart Schrauwen zich, 
toen hij vrijdagavond besefte dat een rijdend corso in Zundert dit jaar niet doorgaat. 

Schrauwen is van de stichting Bloemencorso Zundert. Een stichting waarvan het bestuur 
vrijdagavond meteen na de persconferentie van het kabinet bij elkaar kwam. ‘Voorlopig zijn 
tot 20 september geen evenementen met meer dan 750 niet-zittende bezoekers toegestaan’, 
was daar verteld. ‘Een klap’, zegt Schrauwen. Bron: BN De Stem, 14 augustus 2021.  

Fransen gaan de straat op om te protesteren tegen coronamaatregelen 

Voor de vijfde zaterdag op rij zijn Fransen de straat opgegaan om te protesteren tegen 
de gezondheidspas, de verplichte vaccinatie van zorgpersoneel en andere coronamaatregelen. 
In Parijs, Marseille, Lyon, Nice, Montpellier en andere steden demonstreerden mensen met 
borden waarop de pas met apartheid wordt vergeleken, terwijl ze ‘vrijheid’ en andere leuzen 
tegen scandeerden. 

Het aantal demonstranten landelijk verdubbelde in een maand tot 237.000 vorige week. De 
politie en de organisatoren schatten de opkomst van de ruim 200 betogingen van deze 
zaterdag op ongeveer 250.000. In Lyon waren er confrontaties met de oproerpolitie en in Parijs 
zette de politie pepperspray in tegen demonstranten, onder wie anarchisten, extreemrechtse 
militanten, ‘gele hesjes’, en vaccintegenstanders. 

 

 

© AFP — Demonstranten in Parijs   

De ‘pass sanitaire’ geeft aan of iemand is gevaccineerd, negatief getest of genezen van het 
virus. De pas is sinds maandag vereist in cafés en restaurants, grote winkelcentra, 
ziekenhuizen, zorginstellingen en treinen over lange afstanden en was al langer nodig voor 
musea, bioscopen en grote evenementen. 
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De grote warenhuizen in Parijs gaan bezoekers vanaf maandag controleren op de pas. De 
politie was tot nu toe coulant, maar gaat de teugels ook strakker aanhalen. 

Het aantal mensen dat voor Covid-19 worden behandeld op intensive cares is de afgelopen 
maand ruim verdubbeld tot 1830. Van hen is 90 procent niet gevaccineerd. Toen president 
Macron de plannen voor de pas vorige maand aankondigde, gingen een hoop mensen snel een 
inenting halen. Bijna zeven op de tien Fransen heeft minstens een dosis gehad en 57,5 procent 
is volledig gevaccineerd.  

Testen zijn vanaf oktober niet langer gratis. Bron: AD, 14 augustus 2021. 

Gouverneur van Florida weigert  coronamaatregelen op te leggen, mensen 

zijn vrij om eigen beslissingen te nemen 

Het aantal coronadoden in de VS is blijft flink stijgen. Afgelopen week stierven er gemiddeld 
650 mensen per dag in de Verenigde Staten, een stijging van meer dan 50 procent ten opzichte 
van twee weken geleden. In vergelijking met eerdere coronagolven zien ziekenhuizen deze keer 
opvallend veel jonge mensen onder de sterfgevallen. 36 procent van alle coronadoden in 
Florida bestaat uit mensen onder de 65, schrijft persbureau AP. Eerder lag dat percentage 
rond de 17 procent. 

Met name staten in het zuidoosten van de Verenigde Staten worden hard getroffen. Het aantal 
coronabesmettingen in Florida is geëxplodeerd. Sommige ziekenhuizen liggen overvol met 
ongevaccineerde coronapatiënten. 

De gouverneur van Florida Ron DeSantis weigert nieuwe coronarestricties op te leggen, ook 
nu zijn staat het epicentrum is van een nieuwe coronapiek. ‘We kunnen een vrije samenleving 
hebben, of een biomedische veiligheidsstaat’, zei de gouverneur. ‘Ik kan je zeggen: Florida is 
een vrije staat. Mensen zullen vrij zijn om hun eigen beslissingen te nemen.’ Bron: AD, 14 
augustus 2021. 

© Reuters — Een coronapatiënt wordt naar een ziekenhuis in Florida gebracht.   
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Trump blijft koning van Republikeinen, maar zijn opvolger staat al klaar 

Donald Trump weet nog niet of hij weer president wil worden, maar zijn opvolger staat klaar. 
Ron DeSantis, gouverneur van Florida, is de nieuwe rechtse ster in de VS. 

De voornaamste oppositie tegen de Amerikaanse president Joe Biden komt uit Florida, maar 
niet uit strandresort Mar-a-Lago, waar Donald Trump probeert te wennen aan zijn nieuwe 
bestaan als pensionado. Het is gouverneur Ron DeSantis die de aandacht trekt met zijn verzet 
tegen het coronabeleid van de regering Biden. Bron: AD, 10 augustus 2021.   

Terrasverwarming aan diggelen waarna vandalen de gevel van de Zeeman 

in Zutphen slopen 

Nog onbekende mensen hebben de afgelopen nacht in Zutphen een spoor van vernielingen 
achtergelaten. Een terrasverwarmer van wijnbar Nic & Ik is met veel geweld omver getrapt en 
is niet meer te gebruiken. Iets verderop moesten de vandalen een stukje klimmen om de letter 
‘M’ van Zeeman van de gevel van de winkel te rukken.   

‘Gelukkig hebben we de beelden’, zegt Ivar Roerink, de bedrijfsleider van Nic & Ik, afgemeten. 
‘De opname van de veiligheidscamera gaan we vandaag nog even goed bekijken. Als we de 
daders herkennen gaan we kijken wat we kunnen gaan doen.’ Bron: De Stentor, 15 augustus 
2021.    

 

Wilders en Baudet vliegen elkaar in de haren over vaccinaties: ’Je bent 
knettergek’ 

Een opmerkelijke ruzie tussen PVV-leider Geert Wilders en FvD-voorman Thierry Baudet. Op 
Twitter vliegen de twee partijleiders elkaar in de haren over vaccinaties. 
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Het is de eerste keer dat de twee politici openlijk het conflict met elkaar aangaan. Wilders 
leverde vrijdagavond commentaar op de persconferentie van premier Rutte en coronaminister 
De Jonge, waarin de twee aangaven zoveel mogelijk Nederlanders ertoe te willen bewegen zich 
te laten vaccineren. ‘We zouden onze vrijheid terugkrijgen, de maatregelen zouden stoppen, 
als de ziekenhuis en ic-opnames beheersbaar waren. Dat is nu zo, maar de maatregelen gaan 
toch nog door’, schreef Wilders. Rutte zinspeelt zelfs op toekomstige vaccinatiedwang, aldus 
de PVV-leider. ‘Oneerlijk en onacceptabel.’  

‘Daarom had je je ook nooit demonstratief moeten laten vaccineren, Geert’, reageerde Baudet, 
verwijzend naar een vaccinatieselfie die Wilders deelde toen hij zijn coronaprik had laten 
zetten. ‘Onzin’, vindt Wilders. ‘Ik heb helemaal niets tegen vaccineren - integendeel - maar het 
moet altijd ieders keuze zijn, dus nooit verplicht en ook geen dwang of drang.’ 

Vervolgens wijdt Baudet vijftien tweets aan de discussie, waarin hij Wilders ervan beschuldigt 
lockdowns en andere maatregelen te legitimeren doordat hij zelf het vaccin heeft genomen. De 
FvD-voorman sluit af met de opmerking dat de vaccins niet omwille van de volksgezondheid 
in het leven zijn geroepen maar om ‘toegang te verkrijgen tot het menselijk lichaam.’ 

Op dat punt is Wilders er klaar mee, en verwijst naar een PVV-motie tegen vaccinatiedwang 
die eerder in de Kamer werd aangenomen. ‘Sorry, maar je bent knettergek’, laat hij Baudet 
weten. ‘Fijn weekend nog.’ Bron: de Telegraaf, 14 augustus 2021. 
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Minder boekingen voor Booking.com  

Als er één bedrijf is dat in coronatijd reputatieschade heeft opgelopen, dan is het wel 
Booking.com. Maar of reisconsumenten zich hier nu door laten leiden bij hun zoek- en 
boekgedrag?  

Hoe groot was niet de maatschappelijke verontwaardiging over het ‘graaigedrag’ van de top 
van Booking.com? Vorig jaar klopte het onlinereisplatform, dat een jaar eerder nog 
miljardenwinsten draaide en voor miljoenen eigen aandelen had ingekocht, aan bij de 
Nederlandse overheid voor loonsteun voor medewerkers. Bron: AD, 14 augustus 2021. 

Voor het eerst in 25 jaar weer ebolabesmetting in Ivoorkust  

In Ivoorkust is voor het eerst in 25 jaar het ebolavirus weer opgedoken, zo bevestigen de 
Wereldgezondheidsorganisatie WHO en minister Pierre Dimba van Volksgezondheid van het 
West-Afrikaanse land. Volgens Dimba zou het gaan om een geïsoleerd geval en betreft het een 
18-jarig meisje dat vanuit buurland Guinee het land binnenkwam. 

Volgens de WHO kwam de bevestiging nadat eerder monsters waren verzameld van de patiënt 
die was opgenomen in het ziekenhuis van de commerciële hoofdstad Abidjan, aldus de 
Wereldgezondheidsorganisatie in een verklaring. De vrouw reisde vanuit Guinee over de weg 
naar Ivoorkust en kwam 12 augustus in Abidjan aan. Ze werd opgenomen met koorts en wordt 
op dit moment behandeld.  

Guinee, waar tussen 2014-2016 de dodelijkste ebola-uitbraak ooit was met zo’n 11.000 
dodelijke slachtoffers, kende eerder dit jaar een vier maanden durende uitbraak die op 19 juni 
zou zijn geëindigd. Begin deze week werd in dat land ook het eerste geval van het marburgvirus 
in West-Afrika vastgesteld. Dit is een zeer besmettelijke ziekte die vergelijkbaar is met ebola. 

De besmetting van beide dodelijke ziekten vindt plaats door contact met geïnfecteerde 
lichaamsvloeistoffen en weefsel. Koorts, hoofdpijn, overgeven en diarree behoren tot de 
ziekteverschijnselen. De WHO zei dat er geen indicatie was dat het huidige besmettingsgeval 
in Ivoorkust verband houdt met de uitbraak in Guinee eerder dit jaar. Daar wordt momenteel 
verder onderzoek naar gedaan. Tijdens de uitbraak werden in Guinee zestien besmettingen 
en twaalf sterfgevallen vastgesteld. Door bijna 11.000 mensen in te enten tegen ebola en 
andere maatregelen te treffen, was de uitbraak na zo’n vier maanden onder controle.  

‘Het is een grote zorg dat dit geval is geconstateerd in Abidjan, een metropool van meer dan 
vier miljoen mensen’, zei Matshidiso Moeti, regionaal directeur van de WHO voor Afrika, in 
een verklaring. ‘We zijn er echter snel bij en beschikken over een enorme expertise in de 
bestrijding van deze ziekte.’ Bron: AD, 15 augustus 2021. 

In Los Angeles is tijdens coronaprotest een man neergestoken, een 

verslaggever werd gemolesteerd  

Tijdens een coronaprotest bij het stadhuis in de Amerikaanse stad Los Angeles is 
zaterdag een man neergestoken. Ook werd een verslaggever aangevallen. Volgens de politie 
was er een gevecht uitgebroken tussen voor- en tegenstanders van de coronamaatregelen.  
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© AP — Het protest in Los Angeles   

's Middags rond 14.00 uur plaatselijke tijd arriveerde er een groep van enkele honderden 
mensen bij het stadhuis met Amerikaanse vlaggen, Trump-memorabilia en borden die 
opriepen tot 'medische vrijheid'. Volgens de Los Angeles Times verzamelde een kleine groep 
tegendemonstranten zich in de buurt. Ongeveer een half uur later brak er een gevecht 
uit tussen de twee groepen. 

De politie van Los Angeles bevestigde op haar Twitter-account dat het 'op de hoogte is van één 
man die is neergestoken en wordt behandeld'. De man is naar een nabijgelegen ziekenhuis 
gebracht, waar hij in ernstige toestand verkeert, zei agent Mike Lopez. ’Er zijn geen arrestaties 
verricht, maar het onderzoek loopt.’ 

Een verslaggever van de plaatselijke radiozender KPCC, Frank Stolze, werd aangevallen door 
anti-vaxers toen hij het park bij het stadhuis uitliep. Volgens Stolze werd hij geschopt en zijn 
bril werd van zijn neus gerukt terwijl hij probeerde een interview af te nemen. ‘Dit is me in 
dertig jaar reportage nog nooit overkomen’, zo twitterde hij later. Bron: AD, 15 augustus 2021.  

Bij verschillende introductieweken wordt deels met Testen voor Toegang 

gewerkt 

Een groot aantal introductieweken voor studenten begint zondag en maandag. Bij 
verschillende introductieweken wordt vanwege de coronamaatregelen deels met het 
programma Testen voor Toegang gewerkt. Ook moeten deelnemers voor bepaalde activiteiten 
tijdslots boeken. 

De deelnemers van de OWee, de introductieweek voor de aankomende eerstejaarsstudenten 
van de TU Delft, Hogeschool Inholland en de Haagse Hogeschool, beginnen zondag aan het 
fysieke programma. Vorige week dinsdag kregen zij al een digitaal programma voorgeschoteld. 
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Maandag begint de KEI-week in Groningen, net als de INKOM in Maastricht, de Rotterdamse 
Eurekaweek en de UIT in Utrecht. Later in augustus gaan er nog meer introductieweken van 
start, onder meer in Eindhoven en Tilburg. 

In Wageningen begon de introductieweek woensdag al. De EL CID in Leiden ging donderdag 
van start.  Bron: AD, 15 augustus 2021. 

 

© ANP — Eerstejaars studenten komen samen om een mensamaaltijd te eten bij 
studentenvereniging SSR-Wageningen (SSR-W).  

 

Gevaccineerd F1-personeel nog altijd in afwachting van COVID-paspoort 

Het vaccinatie-programma van de Bahreinse overheid heeft voor flinke uitdagingen gezorgd. 
De Formule 1-personeelsleden die daar afgelopen maart gevaccineerd zijn, hebben namelijk 
nog altijd geen coronapaspoort ontvangen. 

Het Formule 1-seizoen van 2021 is eerder dit jaar afgetrapt in Bahrein, waar zowel de 
testdagen als de aansluitende Grand Prix van Bahrein gehouden werden. In die periode waren 
veel landen net begonnen met vaccineren. Aangezien Engeland ontzetten achterliep, besloot 
het Ministerie van Volksgezondheid van Bahrein om alle deelnemers aan het evenement de 
kans te geven om zich te laten vaccineren tegen COVID-19. De Formule 1 sloeg het aanbod 
snel af, maar kon niet voorkomen dat een flink aantal teams en werknemers zich alsnog lieten 
vaccineren.  

Vandaag de dag wordt het controversiële coronapaspoort steeds belangrijker. Eenieder die 
volledig gevaccineerd is hoeft bijvoorbeeld niet meer in quarantaine bij terugkomst uit 
bepaalde gebieden, of heeft deze nodig om toegang te krijgen tot evenementen. Het probleem 
is echter dat het Formule 1-personeel dat in Bahrein gevaccineerd is, dat bewuste document 
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nog niet ontvangen hebben. Hoewel men in eigen land heeft aangegeven dat ze het vaccin 
hebben gekregen, is er van een QR code nog geen sprake geweest. Aangezien de Formule 1 
momenteel nog met het bubbel-systeem werkt, blijft de schade beperkt. Maar het zou zomaar 
kunnen zijn dat het groene paspoort vanaf de tweede helft van het seizoen verplicht is.  

‘Het is een vreemde situatie’, vertelt een van de desbetreffende gevaccineerden tegenover 
Motorsport.com. ‘De verschillende nationale autoriteiten, niet alleen in Italië, hebben een 
automatische procedure geactiveerd die wordt gestart wanneer de eerste dosis wordt 
toegediend - ik bedoel in het land van herkomst. Op dat moment wordt een reeks stappen in 
gang gezet die leiden tot de afgifte van de groene pas’.   

‘In ons geval werd de vaccinatie in het buitenland uitgevoerd. Uiteraard hebben we dat 
gecommuniceerd toen we terugkeerden naar ons land van herkomst, en het werd ook 
geregistreerd. Maar blijkbaar is de procedure echt moeilijk. Een collega uit een ander 
Europees land onderging een tweede vaccinatie in eigen land om eindelijk het groene paspoort 
te krijgen.’  Bron: Formule 1 Nieuws,12 augustus 2021. 

Hoogleraar microbiologie: ‘Corona-uitbraak op Zandvoort? Slaan ons voor 
het hoofd’ 

Bij de Grand Prix van Nederland op Circuit Zandvoort zullen de tribunes zeer waarschijnlijk 
voor twee derde worden gevuld. Dit betekent dat er verspreid over het weekend, zo'n 200.000 
mensen naar binnen mogen. Bert Niesters, hoogleraar medische microbiologie, wacht met 
spanning af hoe dit gaat verlopen.  

Vanavond om 19:00 uur houden demissionair minister-president Mark Rutte en demissionair 
minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge een persconferentie over de coronacrisis en de 
daarbij horende coronamaatregelen. Er wordt ook een definitief besluit verwacht over de 
Grand Prix van Nederland, waar tot op heden 100.000 mensen per dag welkom zouden moeten 
zijn. Dit aantal wordt waarschijnlijk teruggeschroefd naar 66.000 mensen per dag, twee derde 
van de capaciteit van het circuit. Hoewel er dus nog wel een beperking geldt op het aantal 
bezoekers, zullen er gedurende het weekend toch een kleine 200.000 mensen naar het circuit 
komen. Niesters vindt dit spannend en zal de situatie nauwlettend in de gaten houden. 

Volgens Niesters, werkzaam aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), wordt de Grand Prix 
van Nederland een bijzonder spannend moment. Er gaan drie dagen lang veel mensen bij 
elkaar komen en dat brengt risico's met zich mee. ‘Als zo meteen de Grand Prix van Zandvoort 
doorgaat, wordt dat een evenement waar iedereen naar kijkt’, zo meldt hij ten overstaan 
van NU.nl. ‘Daar komen over een heel weekend honderdduizend mensen bij elkaar. Als dat 
leidt tot uitbraken, dan slaan we onszelf voor het hoofd.’ 

Mariet Feltkamp, als medisch viroloog en associate professor verbonden aan het Leids 
Universitair Medisch Centrum (LUMC), erkent de risico's, maar denkt ook dat we de stap om 
evenementen toe te staan niet oneindig kunnen uitstellen. ‘Binnen is nog altijd risicovoller 
dan buiten, maar het risico ligt vooral in de schaal van die evenementen. Aan de andere kant 
valt dat risico mee als iedereen gevaccineerd is. Het volledig blijven schrappen van die 
evenementen zal niet zo doorgaan. De uitdaging is wanneer je die stap durft te zetten’, aldus 
Feltkamp. Bron: Formule 1 Nieuws,13 augustus 2021. 

Veiligheidsberaad: toegang tot café straks moeilijk te handhaven 

Als restaurants en cafés vanaf 20 september weer open mogen, moeten ze bij meer dan 75 
bezoekers controleren of mensen een negatieve testuitslag, een vaccinatiebewijs of een 
herstelbewijs hebben. Hetzelfde geldt dan voor evenementen. En dat is moeilijk te handhaven, 
vreest het Veiligheidsberaad. Dat verwacht capaciteitsproblemen. ‘Een nieuwe valse start van 
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dit systeem moeten we zien te voorkomen’, zegt voorzitter Hubert Bruls, de burgemeester van 
Nijmegen. 

Toen cafés, discotheken en festivals eind juni weer van start mochten, werd op grote schaal 
gesjoemeld met toegangsbewijzen. Eenmaal binnen liepen veel bezoekers het coronavirus op. 
Het was het begin van de huidige golf. Bron: De Telegraaf, 14 augustus 2021.  

Theaterproducenten willen open met volledige capaciteit 

De theaters moeten per 20 september met volledige capaciteit open, vindt de Vereniging Vrije 
Theaterproducenten (VVTP). Tot 20 september moeten bezoekers van theaters, 
schouwburgen, concertzalen en podia op hun zitplaats nog 1,5 meter afstand houden, 
waardoor de capaciteit niet volledig kan worden benut. 

Bij de VVTP zijn verscheidene producenten aangesloten, waaronder Agents After All, 
Medialane, Studio 100, Stage Entertainment en De Graaf & Cornelissen. 

‘De Vrije Theaterproducenten zijn ondernemers, ze zijn volledig afhankelijk van de 
kaartverkoop. De producties worden opgestart zonder garantiefonds, dat geldt uitsluitend 
voor de evenementen en festivals, maar door de grote diversiteit binnen de theaters hebben 
ze geen enkele basis om te kunnen produceren’, aldus VVTP-voorzitter Boris van der Ham. 
‘De kosten komen regelrecht voor rekening van de (niet-gesubsidieerde) theatermakers. De 
onzekerheid is ontzettend groot.’ Bron: De Telegraaf, 14 augustus 2021.  

Openen van onderwijs komt te vroeg, zeggen GGD’en 

Universiteiten, hogescholen en mbo’s gaan te snel weer open en dat kan leiden tot een 
toename in het aantal besmettingen. Dat zegt GGD GHOR Nederland, de overkoepelende 
organisatie van alle regionale gezondheidsdiensten. 

De GGD’en hadden liever gezien dat de instellingen pas op 19 september zouden opengaan. 
‘Pas op dat moment heeft iedereen de gelegenheid gehad om volledig gevaccineerd te zijn 
inclusief de periode van twee weken immuniteitsopbouw’, aldus GGD GHOR Nederland. 

Ongeveer 1,8 miljoen mensen in Nederland zijn nog niet gevaccineerd. „Daarbij komen de 
terugkerende vakantiegangers eind augustus, die ook besmettingen met zich mee kunnen 
brengen. Het risico van uitbraken binnen het onderwijs is reëel, en deze uitbraken kunnen 
vervolgens ook weer leiden tot het risico op besmettingen buiten het onderwijs’, voegt de GGD-
koepel toe. 

De gezondheidsdiensten bereiden zich daarom al voor op een nieuwe stijging van het aantal 
positieve tests, bijvoorbeeld door mensen in te zetten voor bron- en contactonderzoek. 

De GGD’en zijn bang dat het loslaten van de 1,5 meterregel in het hoger onderwijs ertoe kan 
leiden dat mensen ook in de rest van de samenleving ook geen afstand van elkaar meer 
houden. ‘We hebben de ervaring van de te snelle versoepeling eind juni daarbij nog scherp op 
het netvlies’, zegt GGD GHOR-voorzitter André Rouvoet. Bron: De Telegraaf, 14 augustus 
2021. 
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Kamperen bij de boer, maar dan wel mét luxe en een internetverbinding: 
‘Voor ons is dit ideaal’ 

De boerencamping wordt steeds luxer. Omdat de gast het vraagt. Volledig ingerichte 
comforttenten op het boerenerf zijn allang geen uitzondering meer. En een goeie 
internetverbinding hoort er ook bij. 

Kamperen, ja, leuk, maar dan zonder het gedoe van je eigen tent opzetten en je halve inboedel 
meeslepen. Marie-Louise Nelen van Costa Kabrita in Huijbergen noemt de van alle gemakken 
voorziene tenten een groeimarkt. ‘Zo bereiken we ook jonge gezinnen.’ Bron: BN De Stem, 16 
augustus 2021. 

D66: leidinggevenden moeten werknemers in zorg en kinderopvang 
kunnen vragen naar vaccinatie 

Leidinggevenden in de kinderopvang en in de zorg moeten de mogelijkheid krijgen om hun 
werknemers te vragen of ze gevaccineerd zijn tegen het coronavirus. Daarvoor pleit 
coalitiepartij D66. In een opiniestuk in Het Financieele Dagblad stelt D66-Kamerlid Jan 
Paternotte dat ‘leidinggevenden moeten kunnen weten of medewerkers gevaccineerd zijn, 
zodat ze kinderen en patiënten een veilige omgeving kunnen bieden.’ 

‘Vaccineren doe je niet alleen voor jezelf, maar net zo goed voor ieder ander’, schrijft Paternotte. 
‘Bijvoorbeeld voor die kleine groep die na vaccinatie toch kwetsbaar blijft, vooral ouderen. En 
voor de mensen die niet gevaccineerd kúnnen worden, bijvoorbeeld omdat ze eerder 
allergische reacties hadden op een vaccinatie. En kinderen onder de 12 jaar die voorlopig 
überhaupt niet in aanmerking komen voor een prik.’ 

Paternotte erkent dat de wet waarschijnlijk zal moeten worden aangepast om leidinggevenden 
in de opvang en de zorg deze mogelijkheid te geven. Volgende week is er mogelijk weer een 
coronadebat in de Tweede Kamer. Die moet daarvoor wel van reces terugkomen. Paternotte 
hoopt dan medestanders te vinden voor zijn pleidooi. Bron: De Telegraaf, 14 augustus 2021.   

Shamira (30) reist overal naar toe en neemt poes Saartje gewoon mee in 
de camper 

Werken vanaf een tropisch eiland, met laptop én cocktail voor de grijp: nu we dankzij corona 
steeds meer locatie-onafhankelijk werken, zet de trend van leven als een ‘digitale nomade’ 
stevig door. Maar is het echt zo idyllisch als het ons, op een regenovergoten dag in Nederland, 
lijkt? Hoe pakken digital nomads het aan? En hoe regelen zij het financieel? Deze week: 
Shamira van Veenendaal (30) die sinds een paar jaar met vriend Niels én poes Saartje met de 
camper een reizend bestaan heeft. 

Hoe zijn jullie digitale nomaden geworden? Wat deden jullie daarvoor? 
‘Niels werkt sinds zijn afstuderen als IT-netwerkengineer, eerst in loondienst, nu al een tijd 
als freelancer. Ik begon zelf vrij snel, na mijn eerste baan als backofficemanager, als 
zelfstandig ondernemer. Eerst werkte ik een tijdje als freelance online communicatiespecialist 
en in 2015 heb ik langzaam de switch gemaakt naar ondernemer door eigen werk te maken 
via mijn blog en met fotografie.’  

‘Ik wilde altijd al graag reizen en droomde over het maken van een roadtrip door Europa met 
een oud Volkswagenbusje. Dat oude Volkswagenbusje hebben we ingeruild voor een iets 
comfortabeler exemplaar. Bij Niels is de reisliefde gaandeweg gegroeid. Vooral nadat hij in 
2014 begon als freelancer en veel op afstand kon werken en af en toe ook opdrachten op 
locatie in het buitenland kreeg. Zo zijn we er steeds meer ingerold en leven we nu een supertof 
leven.’ 
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Hoe doe je dat financieel? ‘We doen werk wat we leuk vinden en zijn daardoor ook altijd bezig 
geweest om onszelf verder te ontwikkelen en te groeien. Van veel lezen en certificeringen halen 
tot blijven vernieuwen, blijven proberen en meer ervaring opdoen. Dat ging soms met vallen 
en opstaan, maar financieel staan we er daardoor nu wel veel beter voor dan toen we net 
begonnen met ondernemen.’ 

Sparen jullie? ‘We gaan bewust met ons geld om. We genieten van het leven nu, maar dat 
willen we over een paar jaar en later ook. Daarom geven we alleen geld uit aan dingen die we 
echt nodig hebben of waar we blij van worden en we proberen slimme keuzes te maken met 
geld dat overblijft. We sparen, beleggen, lossen onze hypotheek beetje bij beetje af en bouwen 
pensioen op. Het zorgt ervoor dat we financieel steeds vrijer zijn en daardoor steeds meer 
kunnen doen wat we het liefste doen 

Een hypotheek? Is een huis hebben niet ‘cheaten’ als digitale nomade? 
‘Klopt, maar een vaste eigen plek is fijn en Nederland is ons thuis. Ook al zijn we regelmatig 
en soms maanden weg van huis, we zien onszelf daarom meer als parttime digital nomads of 
locatie-onafhankelijke ondernemers.’ 

Maakt dat het bestaan als reiziger niet duur? ‘Het is zeker niet de goedkoopste optie, maar 
het grote voordeel is dat we een koopwoning hebben en daardoor de mogelijkheid hebben om 
de hypotheek af te lossen. Daardoor kunnen we onze vaste lasten steeds verder verlagen en 
wordt het ook steeds minder duur om een vaste plek te houden.’ 

‘Het scheelt ook dat we tegenwoordig veel met de camper reizen. De camper hebben we zo 
zelfvoorzienend mogelijk gemaakt met zonnepanelen, een composttoiletje, kachel en een goede 
elektraset-up. Daardoor kamperen we voornamelijk off-grid en dat is een stuk goedkoper dan 
bijvoorbeeld het boeken van een hostel of Airbnb wat veel andere digital nomads doen.’ 

 
 

Shamira en haar vriend reizen de hele wereld over met de camper. © Shamira Van Veenendaal 

En poes Saartje gaat mee op reis? ‘Ja echt super! We hebben Saartje sinds 2011 en hadden 
altijd een oppas als we op reis gingen. Maar toen we zo’n drie jaar geleden besloten om een 
busje om te bouwen tot camper, ontstond het idee om haar gezellig met ons mee te nemen. 
Aan het begin vond ze dat wel spannend, maar we hebben alles rustig opgebouwd. Van eerst 
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gewoon een beetje snuffelen in de camper en erbij zijn tijdens het klussen tot kleine stukjes 
rijden, een nachtje kamperen en zo steeds verder. Een kat is toch anders dan een hond en we 
wilden haar niet meenemen als ze het duidelijk niks vindt.’ 

Wat was het moment dat je dacht: dit is de juiste keuze geweest? ‘Dat was tijdens onze reis 
door Nieuw-Zeeland in 2017. We werkten toen al een paar jaar locatie-onafhankelijk, maar 
het was voor het eerst dat we met een campertje op pad gingen. Het voelde echt als een huisje- 
en kantoor op wielen en het was fantastisch om het de hele tijd naar de mooiste plekjes mee 
te nemen! Dat was ook het moment dat we besloten om thuis een busje om te bouwen tot 
camper.’ Bron: De Stentor, 15 augustus 2021. 

Ophef over ‘Oktoberfest’ voor Arnhemse raadsleden: ‘Ze slaan de plank 
volkomen mis’ 

De gemeenteraad van Arnhem organiseert dit jaar een opvallend alternatief voor de jaarlijkse 
onderlinge barbecue. Het wordt een ‘Oktoberfest’ op 23 september in Musis Maar niet iedereen 
heeft er zin in.  

‘Zeer ongepast, dit feest’, oordeelt SP-voorman Gerrie Elfrink. ‘Onze raadsvergaderingen zijn 
voor het publiek nog steeds niet toegankelijk vanwege corona. En dan gaat de raad wel hossen 
en zuipen op kosten van de belastingbetaler in Musis.’ 

Steen des aanstoots is een luchtig opgestelde uitnodiging van een feestcommissie van 
raadsleden van D66, PvdA, ChristenUnie, PVV en VVD richting alle raadsleden. Blikvanger is 
een poster in de mail waarin enkele van de mogelijke vrolijke uitdossingen aan de waslijn 
hangen die bij het traditionele Oktoberfest horen zoals het dit jaar weer op 18 september 
losbarst in München bij de oosterburen. Bron: De Stentor, 15 augustus 2021.   

Door corona veel meer klachten over jongeren in Land van Cuijk en 
Gennep 

Het aantal meldingen van jeugdoverlast in Brabant is sinds het begin van de coronapandemie 
flink toegenomen. Dat blijkt uit politiecijfers. Ook in het Land van Cuijk is die trend zichtbaar.  

Het is geen gekke gedachte dat jongeren, sinds het coronavirus ons land overspoelde, meer 
buiten rondzwierven. De wereld ging op slot: in de kroeg een drankje nuttigen was plotseling 
verleden tijd, sportverenigingen gingen dicht en ook het bezoeken van een concert of 
theatervoorstelling zat er voorlopig niet in. 

Cijfers van de politie bevestigen dat het aantal meldingen van jeugdoverlast is toegenomen, 
maar ze plaatst er ook meteen een kanttekening bij: de stijging hoeft niet direct te betekenen 
dat jongeren ook echt fors meer overlast veroorzaken. Als mensen thuis zijn, zien ze meer en 
melden ze mogelijk ook sneller overlast.  

In 2019, nog voor de uitbraak van het coronavirus, ontving de politie in Brabant 8168 
meldingen van jeugdoverlast: 3773 in het eerste half jaar en 4395 in de het tweede half jaar. 
In 2020 verdubbelden die cijfers welhaast: er werden 15.871 meldingen gedaan: in de eerste 
zes maanden 8075 meldingen en het tweede half jaar 7797 meldingen. Die lijn wordt in de 
eerste zes maanden van 2021 wederom doorgetrokken: toen werd de politie 8607 keer 
ingeseind over jeugdoverlast in Brabant.  

Die stijging van de meldingen is te zien in de  grote Brabantse steden, maar ook in de kleinere 
gemeenten in het Land van Cuijk, waar in de gemeente Cuijk de meeste meldingen van 
overlast binnenkwamen.  Vooral in de tweede helft van 2020 was het daar raak met 139 
overlastmeldingen. Fors meer dan de 58 meldingen vergeleken met dezelfde periode een jaar 
eerder.   

Die meldingen kunnen variëren van bijvoorbeeld vernielingen of geluidsoverlast. Maar er zijn 
ook meldingen gedaan van rondhangende jongeren die op zich niet zo veel overlast 
veroorzaakten. Eerder liet de politie al weten dat er meldingen binnenkwamen als te veel 
jongeren bij elkaar kwamen op straat, terwijl dat op dat moment niet was toegestaan vanwege 
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mogelijke verspreiding van het virus. Die meldingen zouden volgens de politie ook gedaan 
kunnen zijn ‘uit bezorgdheid’.    

In Gennep hetzelfde beeld als in de gemeenten in het Land van Cuijk. In heel 2019 komen 
daar nog geen 40 meldingen binnen, het jaar erop is dat aantal gestegen tot 80. En in de 
eerste helft van dit jaar bleef de teller steken op 47.     

Eerder werd al duidelijk dat corona ook een positief gevolg had, voor wat betreft de 
criminaliteit. Omdat veel mensen thuis werken, nam het aantal diefstallen af. De kans om 
dieven te betrappen werd simpelweg groter.  Niet iedere inbreker durfde het risico aan.   Bron: 
De Gelderlander, 15 augustus 2021.  

Update RIVM 

Het afgelopen etmaal zijn er 2298 positieve tests gemeld bij het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu (RIVM), iets minder dan zaterdag. Vorige week zondag waren er 
iets meer besmettingsgevallen, namelijk 2312. 

Het gemiddelde over de afgelopen zeven dagen daalt nog wel, maar veel minder hard 
vergeleken met een paar weken geleden. Nu ligt dat op 2317, een dag eerder lag het 
zevendaags gemiddelde op 2319 en de dag daarvoor op 2329.  

Het aantal gemelde sterfgevallen steeg met drie. Dat het overlijden van coronapatiënten nu is 
gemeld, wil niet zeggen dat ze in de afgelopen dag zijn overleden. Het kan soms een tijdje 
duren voor een sterfgeval is geregistreerd. Zaterdag werden zes sterfgevallen geregistreerd.  

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is zondag opnieuw iets 
toegenomen: In totaal liggen nu 671 besmette mensen in een ziekenhuis, blijkt uit cijfers van 
het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Op de intensive cares liggen 
nu 200 ernstig zieke coronapatiënten. Dat zijn er twee meer dan een dag eerder. 

Op de verpleegafdelingen liggen 471 mensen met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus 
wordt veroorzaakt, 17 meer dan zaterdag. Toen lagen daar 454 mensen met Covid-19. Bron: 
AD, 15 augustus 2021.   

Oost-Nederland noteert weer iets meer positieve testen, vooral in 
Flevoland en Gelderland 

Het aantal nieuwe positieve coronatests in Oost-Nederland is licht gestegen. Na de 258 
positieve testuitslagen van zaterdag noteerde de drie veiligheidsregio’s er op zondag samen 
267; daarmee is de daling die eerder werd ingezet vooralsnog een halt toegeroepen.  

De stijging komt in elk geval niet op het conto van de veiligheidsregio IJsselland. Daar daalde 
het aantal positieve uitslagen licht, van 65 gisteren naar 61 vandaag. Dat zit ook onder het 
zevendaags gemiddelde van 62. De cijfers per 100.000 inwoners (de berekening van het RIVM 
om de signaalwaarde te kunnen bepalen) laten ook een kleine neerwaartse trend zien: 11,5 
nu tegen 11,7 de afgelopen dagen. 

De gemeenten Raalte en Zwartewaterland houden op zondag allebei de nul, terwijl Zwolle met 
17 in totaal de meeste besmettingen noteert in de IJsselland-regio.  

Even verderop in de regio Noord- en Oost-Gelderland is sprake van een stijging: de 102 
positieve testuitslagen van zaterdag worden overschreven door de 108 van vandaag. Dat 
aantal is bovendien 10 hoger dan het zevendaags gemiddelde van 98. Gemiddeld gezien stijgt 
het aantal testen in deze regio: met nu 13 per 100.000 inwoners wordt het gemiddelde over 
de afgelopen zeven dagen met 1,1 verslagen (11,9).  

Qua gemeenten doen Heerde (0) en Lochem (1) in absolute aantallen het goed in Noord- en 
Oost-Gelderland. Putten, Berkelland en Zutphen zitten met zo’n twintig besmettingen per 
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100.000 inwoners aan de hoge kant, maar Brummen gaat op kop: vijf besmettingen leiden 
daar tot het hoogste zondagse gemiddelde van 24,1 per 100.000 inwoners.  

IJsselland staat op risiconiveau ‘zorgelijk’, Noord- en Oost-Gelderland op ‘ernstig’. Flevoland 
zit nog een trapje hoger op ‘zeer ernstig’. Ook die regio ziet vandaag het aantal positieve 
testuitslagen stijgen: van 91 naar 98. Dat is ook ruim boven het zevendaags gemiddelde van 
82; omgerekend naar 100.000 inwoners komt dat neer op 23,2 gevallen.  

In Flevoland zijn er op zondag geen gemeenten zonder positieve testuitslagen; Urk valt wel op 
met slechts één enkele besmetting. Lelystad heeft er voor wat de gemeenten van deze regio 
betreft in totaal het meest met 18, Zeewolde scoort het hoogste gemiddelde met 26,5 per 
100.000 inwoners (6 in totaal).  

Werden er gisteren in heel Nederland nog 2.333 positieve testen gemeld bij het Rijksinstituut 
voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), vandaag waren dat er 2.298: een kleine daling van 
35. Het totaal van vandaag ligt onder het zevendaags gemiddelde van 2.317. Per 100.000 
inwoners ligt het aantal van vandaag (13,2) nog maar net onder dat van de afgelopen zeven 
dagen (13,3).  

De bezetting in ziekenhuizen nam toe. In totaal liggen er nu 671 mensen met covid in het 
ziekenhuis (gisteren waren dat er 652). Van dat aantal liggen er 200 patiënten op de IC 
(gisteren: 198). Het aantal gemelde ziekenhuisopnames van vandaag (45) en het aantal ic-
opnames (10) van vandaag vertonen allebei wel een dalende trend, respectievelijk 18 en 5 
minder dan het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen. Bron: De Stentor, 15 augustus 
2021.   

Tweede Kamer debatteert woensdag over huidige stand van zaken 
rondom corona 

De Tweede Kamer debatteert aankomende woensdag over de huidige stand van zaken rondom 
corona. Afgelopen vrijdag kondigden demissionair premier Mark Rutte en coronaminister 
Hugo de Jonge op een persconferentie versoepelingen aan voor het hoger onderwijs, en 
mogelijk meer vrijheden vanaf 20 september. 

Omdat het Tweede Kamergebouw wordt gerenoveerd en er nog niet gedebatteerd wordt in het 
vervangende Kamergebouw, vindt het debat plaats in de Ridderzaal in plaats van de bekende 
plenaire vergaderzaal met de blauwe zetels. Dinsdag debatteert de Kamer ook al over de 
situatie in Afghanistan. Dit is een commissiedebat en wordt gehouden in een commissiezaal 
van het oude Kamergebouw. De Kamer komt voor deze debatten terug van zomerreces. 

Het kabinet hoopt dat vanaf 20 september de meeste coronaregels vervallen, zoals het 
thuiswerkadvies, de mondkapjesplicht in het openbaar vervoer en het houden van 1,5 meter 
afstand. De afstandsregel verdwijnt eerder al in het mbo en hoger onderwijs. Vanaf het nieuwe 
studiejaar hoeven studenten daar geen afstand meer te houden, maar moeten wel een 
mondkapje op als ze niet zitten. Ook is het aantal studenten per ruimte beperkt tot maximaal 
75. 

Nog niet alles kan na 20 september, meldden Rutte en De Jonge. Het nachtleven blijft tot dan 
dicht. Voor onder meer de horeca, evenementen, sportwedstrijden en de kunst- en 
cultuursector geldt dat een toegangstest of vaccinatiebewijs verplicht is vanaf 75 aanwezigen. 
Het kabinet hoopt per 1 november ook deze maatregelen af te kunnen schaffen, maar die 
datum is volgens Rutte 'heel erg met potlood in de lucht geschreven'. Bron: AD, 15 augustus 
2021. 
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Polen helpt Australië aan een miljoen doses coronavaccin Pfizer  

Polen heeft Australië geholpen aan een miljoen doses coronavaccin van Pfizer/BioNTech. Het 
Poolse ministerie van Volksgezondheid maakte de verkoop zondag bekend en noemde het een 
kwestie van solidariteit. 

Polen heeft ruim voldoende vaccins voorradig. Die worden centraal besteld door de Europese 
Unie en verdeeld over de lidstaten. In Australië is de aanvoer van vaccins pas veel later op 
gang gekomen dan in Europa. Het land wist wel lange tijd succesvol het virus een heel eind 
buiten de deur te houden door zeer strenge inreisregels, maar sinds de Deltavariant zijn 
intrede deed kampt het met oplopende besmettingsaantallen, terwijl nog maar weinig mensen 
zijn gevaccineerd tegen het virus. 

‘In deze moeilijke tijden voor onze Australische vrienden heeft Polen besloten een miljoen 
doses van het Pfizer/BioNTech-vaccin te delen, met onmiddellijke levering’, zei de Poolse 
ambassadeur in Australië Michal Kolodziejski. Bron: AD, 15 augustus 2021.  

OMT-lid De Jong: ‘Maatregelen in najaar mogelijk door andere 
luchtwegvirussen’ 

Het is theoretisch mogelijk dat er dit najaar beperkende maatregelen nodig zijn nu de 
immuniteit van andere luchtwegvirussen, zoals de griep en het rs-virus, door de 
coronabeperkingen onder de bevolking is afgenomen. Dat zegt OMT-lid en viroloog van het 
Amsterdam UMC Menno de Jong in een nieuwe Corona Q&A op AT5. ‘We moeten er met een 
schuin oog naar kijken. Ook bij het versoepelen en volledig losgaan binnen de samenleving 
vanaf november.’ 

Nu de vaccinatiegraad voor corona  in Nederland alsmaar blijft stijgen, ligt de voornaamste 
zorg niet bij een piek in ziekenhuisopnames en sterfte door Covid-19, maar juist door andere 
luchtwegvirussen. ‘Theoretisch gezien is het mogelijk dat er maatregelen dit najaar nodig zijn. 
We moeten dan ook echt kijken hoe het met de andere virussen gaat. We moeten de vinger 
aan de pols houden’, zegt De Jong. 

Het OMT-lid maakt zich wat corona betreft minder zorgen over het najaar. ‘De vaccins zijn 
namelijk zelfs behoorlijk effectief tegen de Deltavariant. Als we in november echt alles loslaten 
zoals gehoopt wordt, dan komen er wel een aantal andere luchtwegvirussen zoals de griep en 
het rs-virus de hoek omkijken. Die kunnen zich ook weer gaan verspreiden. De immuniteit 
onder de bevolking voor deze virussen is ook afgenomen. Het kan zijn dat we een grote 
griepepidemie gaan krijgen, of één van het rs-virus.’ 

Deze zomer al was er in de ziekenhuizen een enorme piek van kinderen met het rs-virus. ‘Dat 
is bizar’, zegt De Jong. ‘Het is een teken dat de immuniteit is afgenomen. We moeten wel met 
een schuin oog blijven kijken naar wat er met de andere luchtwegvirussen gebeurt, ook al 
zorgt corona maar voor een kleine golf in de ziekenhuizen. ‘ 

Na een enorme piek deze zomer door te ruime versoepelingen, zijn de besmettingen nu al zo'n 
twee weken stabiel. In Amsterdam zijn er nu gemiddeld  zo'n 200 tot 250 besmettingen per 
dag. De Jong: ‘De grafiek laat zien dat het aantal infecties bijna even snel is gedaald als het 
was gestegen. Het laat zien dat gerichte maatregelen echt werken. De enorme toename van 
infecties vorige maand heeft niet voor een overspannen situatie in de ziekenhuizen gezorgd, 
dat is het effect van vaccinaties. Het bleef natuurlijk wel even spannend, omdat niks echt 
helemaal voorspelbaar is de afgelopen 1,5 jaar. Daarom moesten de maatregelen echt 
genomen worden.’ 

Of de besmettingen nog wel lager kunnen zonder extra maatregelen is nog maar de vraag. ‘Er 
zijn nu veel mensen op vakantie en dat zien we al terug in de besmettingen. Zo'n twintig 
procent van de infecties hebben mensen opgelopen op vakantie. We kunnen mogelijk pas na 
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de zomervakantie goed zien waar we kunnen uitkomen. Ook moeten we goed kijken naar wat 
er gebeurt door het openstellen van de scholen, zoals we gehoord hebben in de persconferentie 
van vrijdag’, zegt de viroloog. 

Hij vervolgt: ‘Natuurlijk nemen we een risico met het openstellen van de scholen, maar ik denk 
dat het een geoorloofd risico is. Het is goed dat we een beetje gefaseerder allerlei 
versoepelingen doen en niet zoals voor de zomer alles in één keer. We kunnen nu eerst kijken 
wat er op de scholen gaat gebeuren. De vaccinatiegraad is ook toegenomen en die is eind 
september nog meer toegenomen. Dan is iedereen die dat wil volledig gevaccineerd. In de 
eerste drie weken van september gaan de jongeren naar school en die groep was ook de 
aanleiding voor de enorme piek deze zomer. Dat moeten we aankijken, voordat we de volgende 
stap nemen. Er is een risico en dat is de reden om niet alles in één keer te doen.’ 

Wat het OMT-lid betreft moet een nieuwe hoge piek voorkomen worden, ook als iedereen zijn 
of haar vaccin heeft kunnen halen. ‘We moeten ons wel realiseren dat de vaccinaties 
ziekenhuisopnames en sterfte voorkomen,  maar je ziet een verschuiving van de ernst van de 
infecties. Ze worden minder ernstig en dat zal tot een grotere belasting leiden van huisartsen 
en de paramedische zorg. Je ziet ook door de infecties meer mensen met long-Covid.’ 

Dat niet overal de vaccinatiegraad even hoog is, kan voor lokale uitbraken gaan zorgen. In 
Zuidoost en Nieuw-West is pas vijftig procent volledig gevaccineerd. ‘Dat kan leiden tot meer 
opnames in lokale ziekenhuizen. Het hoeft niet te betekenen dat het voor het hele land of regio 
een probleem wordt. Het zijn pockets van mensen en populaties die zich minder laat 
vaccineren. De GGD Amsterdam doet zijn stinkende best om de vaccinatiegraad te verhogen’, 
stelt De Jong. 

Hij besluit: ‘Ik sprak laatst een medewerker van de GGD die contact had gehad met een imam. 
Op dezelfde dag werden vijfhonderd mensen vanuit zijn gevolgd gevaccineerd. Er zijn nog wel 
mogelijkheden om de vaccinatiegraad daar te verhogen.’ Bron: Echt Amsterdams Nieuws 
(AT5), 15 augustus 2021.  
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We zijn over de golf van de vierde piek heen 

Minister Hugo de Jonge laat weten alles op alles te zetten om zoveel mogelijk mensen de keus 
voor een vaccinatie te laten maken. 'De afgelopen weken zijn de ontwikkelingen gunstig. Zo 
zijn we over de piek van de vierde golf heen.' Bron: AD, 15 augustus 2021.  

RIVM: 'Kabinet maakt andere inschatting dan wij over hoe ver we zijn 
met vaccineren' 

De coronacijfers lijken tamelijk gunstig, maar bij dat beeld passen kanttekeningen. De 
vakanties verminderen het aantal positieve tests en in het verlengde daarvan de 
ziekenhuisopnames. 

Maar de vakantieperiode is straks voorbij en dan kon wel eens een omgekeerd seizoenseffect 
optreden. Het kabinet handhaaft daarom de meeste coronamaatregelen. Behalve in het hoger 
onderwijs. En daar worden ze eerder afgeschaft dan het OMT adviseert. 

De NOS sprak daarover met Jaap Van Dissel, directeur van het Centrum 
Infectieziektebestrijding (CIb) van het RIVM en Susan van den Hof, hoofd Epidemiologie en 
surveillance van infectieziekten daar. 

Het OMT wilde de 1,5 meter in het mbo en hoger onderwijs op 20 september loslaten. Het 
kabinet doet het drie weken eerder. Vanwaar dit verschil? 

Jaap Van Dissel: ‘Dat verschil komt voort uit een iets andere inschatting hoe ver je bent met 
het vaccineren en de twee weken erna om antistoffen op te bouwen. Het kabinet kijkt eigenlijk 
naar het moment waarop mensen vaccinatieafspraken konden maken, wij naar het tijdstip 
waarop de afspraken daadwerkelijk gemaakt zijn plus twee weken wachttijd.’ 

Het kabinet wil op diezelfde 20 september de 1,5 meter overal loslaten. Wat zegt het OMT 
daarover? 

Van Dissel: ‘De viruscirculatie is afhankelijk van een aantal factoren, bijvoorbeeld hoeveel 
mensen van een buitenlandse vakantie terugkomen met een infectie, of ze zich laten testen 
en als ze positief zijn in isolatie gaan. We zien nu ook een afvlakking van de daling van het 
aantal positieve testen. Dat levert zoveel onzekerheden op dat het niet mogelijk was om dat te 
modelleren.’ 

Susan van den Hof: ‘De R-waarde is wat opgelopen maar was op 29 juli nog steeds onder de 
1. Dat betekent dat de epidemie kleiner werd. We zullen gewoon moeten kijken wat er gaat 
gebeuren na de vakantieperiode.’ 

Het kabinet kondigt aan dat er meer versoepelingen komen op 20 september en daarna op 1 
november. Het OMT mag daar tegen die tijd nog een advies over geven. 

Van Dissel: ‘Wij beoordelen of het kan. Als het kabinet een andere afweging maakt dan wij 
adviseren, wordt dat wel duidelijk, zoals dat nu gedeeltelijk ook het geval is. Wij adviseren op 
basis van de epidemiologie. Ik begrijp dat het kabinet perspectief wil bieden. Dat is neergezet 
tijdens de persconferentie. Het OMT zal op dat moment adviseren of het op genoemde data 
kan.’ 

Een ander onderwerp, welke invloed gaat het seizoeneffect hebben in de komende periode? 
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Van Dissel: ‘In deze fase hebben we een gunstig seizoeneffect dat meehelpt bij de bestrijding 
van de epidemie. In de herfst valt dat weg, dan helpt alles wat je doet tegen het coronavirus 
wat minder mee, precies zoals het nu wat meer bijdraagt. Dat gaat om zo'n 10 tot 15 procent. 
Dat seizoeneffect speelt altijd mee en het maakt de situatie wat meer of juist wat minder 
kritisch.’ 

‘Bij de afgelopen vierde golf bijvoorbeeld, zag je een pijlsnelle toename gevolgd door een redelijk 
snelle afname die nu wat lijkt te stagneren. We moeten nog zien waar dat precies eindigt. De 
belangrijkste maatregelen die we vanwege die toename hebben genomen waren kijken naar 
het bron- en contactonderzoek en naar de plekken waar de verspreiding vooral plaatsvond.’ 

‘Het ging met name om jongeren die besmet raakten en dan met name in de nachthoreca. 
Daartegen waren de maatregelen gericht. Verder zijn eigenlijk alleen de openingstijden van de 
gewone horeca iets beperkt. De reden van die pijlsnelle toename werd weggenomen door de 
sluiting van de nachthoreca. Met als resultaat een snelle afname en weinig verspreiding van 
het virus van die jongeren naar andere groepen. Waar dat toch gebeurde betrof het in 85 tot 
90 procent van de gevallen ongevaccineerden. Vaccinatie helpt dus. In het najaar was het 
wellicht anders gelopen, omdat we dan het seizoeneffect tegen ons zouden hebben gehad en 
dan had het OMT misschien meer maatregelen geadviseerd.’ 

Steeg het aantal positieve tests aan het begin van de zomer vooral in wijken met een lage 
vaccinatiegraad? 

Van den Hof: ‘De nachthoreca was de hotspot, de verspreiding was onder jongeren en maar 
beperkt onder oudere groepen. We zien nu niet dat het bijvoorbeeld in de Biblebelt heel veel 
meer is toegenomen dan elders. Het was een explosie van besmettingen in het hele land. 
Jongeren komen overal vandaan en dat feesten gebeurde in het hele land. De verspreiding die 
optrad was in de directe omgeving van de jongeren, ouders, collega's, maar omdat het zo 
kortdurend was is er geen extra verspreiding opgetreden in gebieden met een lagere 
vaccinatiegraad.’ 

In het 121ste OMT-advies hebben jullie het kabinet geadviseerd met aanpassing van de regels 
rond vakanties te wachten tot half september, als iedereen de kans heeft gehad om zich te 
laten vaccineren. Dat is niet gebeurd. 

Van Dissel: ‘Dat advies was vooral ingegeven door de kennis van vorig jaar: weten wat er met 
vakanties en dan vooral onder groepen jongeren gebeurde. Je moet dus zicht houden op de 
instroom van eventuele gevallen en verhinderen dat die verspreiden. Door testen en isolatie 
na een positieve test hoop je te voorkomen dat het net zo gaat als vorig jaar.’ 

‘Uiteindelijk is de circulatie van het virus binnen Nederland, plus wat daar bij komt door de 
vakantiegangers, bepalend voor het najaar. Die import van het virus wil je zo veel mogelijk 
beperken, vandaar dat testadvies. In ieder geval wil je in de herfst de situatie op het moment 
dat je al of niet gaat versoepelen, maximaal beheersen. Van de najaarsgolf van 2020 was de 
helft te herleiden op importgevallen. Je wil weten wie met een infectie terugkomen uit het 
buitenland en dat die personen in isolatie gaan.’ 

Het aandeel vakantiegangers in het totaal aantal positieve testen stijgt wekelijks, tot vorige 
week 12 procent. Baart dat getal jullie zorgen? 

Van den Hof: ‘Nee, er komen steeds meer mensen terug van vakantie, dus het is logisch dat 
een groeiend aandeel van de positief geteste mensen in het buitenland is geweest. Dat zal nog 
wel verder stijgen. Je wil ook heel graag dat ze zich laten testen. Van de positieven weten we 
precies welk aandeel in het buitenland is geweest, maar dat weten we niet van negatief geteste 
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mensen. De positieve testen zijn voornamelijk van jongeren, van wie we weten dat ze de meeste 
contacten hebben. Dat zal op vakantie ook zijn.’ 

Het is onbekend hoeveel mensen zich niet laten testen na terugkeer van vakantie. 

Van den Hof: ‘Als de verspreiding enorm toeneemt gaan we die mensen terugzien in de 
algemene cijfers over de virusverspreiding en in het bron- en contactonderzoek.’ 

Van Dissel: ‘Aan de berichten over toeristen die ergens in een quarantainehotel zitten, omdat 
ze positief getest zijn vóór ze het vliegtuig namen, zie je ook dat het echt anders gaat dan een 
jaar geleden. Heel vervelend voor de betrokkenen maar het laat zien dat dit soort maatregelen 
effect hebben.’ 

Er zijn veel berichten dat controles aan de gate op vliegvelden en aan de grenzen niet echt 
waterdicht zijn. 

Van Dissel: ‘Voor de virusbestrijding zou het uiteraard goed zijn als we een compleet beeld 
hebben. Zo adviseren we ook, maar dat moet vertaald in een uitvoerbaar beleid. We weten 
immers ook dat ongeveer de helft van de mensen met klachten zich niet laat testen. Je mist 
altijd een deel, maar dat kun je wel meenemen in berekeningen. Bij elke infectieziekte geldt 
dat de setting waarin die optreedt en het menselijk gedrag van grote invloed zijn.’ Bron: NOS, 
14 augustus 2021. 

RIVM: vaccins beschermen bij Alfavariant tegen overdracht coronavirus 

De coronavaccins zijn zeer effectief bij het verminderen van de overdracht van het coronavirus. 
Dat blijkt uit onderzoek van wetenschappers van het RIVM dat vandaag gepubliceerd wordt. 
Het was al bekend dat volledige vaccinatie goed beschermt tegen het oplopen van SARS-CoV-
2 en tegen ernstige ziekte, ziekenhuisopname en sterfte. 

Belangrijke kanttekening is wel dat in de onderzoeksperiode de alfavariant van het 
coronavirus dominant was in Nederland. Maar naar verwachting zijn de bevindingen van de 
onderzoekers tot op zekere hoogte ook van toepassing op de veel besmettelijkere Deltavariant. 

De onderzoekers van het RIVM hebben bekeken hoe vaak een volledig gevaccineerde persoon 
binnen het eigen huishouden andere personen besmet. Dat hebben ze vergeleken met hoe 
vaak ongevaccineerde personen anderen binnen hun eigen huishouden besmetten. 

Volledig gevaccineerden die zelf - ondanks een veel kleinere kans om het virus op te lopen - 
toch besmet raakten met het virus infecteerden 11 procent van hun huisgenoten. 
Ongevaccineerde personen die zelf besmet waren met SARS-CoV-2 droegen het aan 31 procent 
van hun huisgenoten over. 

Gecorrigeerd voor leeftijd, vaccinatiestatus van de huisgenoten én voor de maand van het jaar, 
concluderen de wetenschappers dat de kans om binnen een huishouden besmet te worden 
door een volledig gevaccineerd persoon 71 procent kleiner is dan door een ongevaccineerd 
persoon. Binnen een huishouden is de blootstelling hoog vergeleken met veel andere situaties. 

Het onderzoek liep van februari tot en met mei van dit jaar en gaat daarom over de alfavariant 
die toen dominant was. De dataset bevatte ruim 113.000 besmettelijke personen en ruim een 
kwart miljoen gedocumenteerde contacten met huisgenoten. Van de groep besmettelijke 
mensen waren er 622 volledig gevaccineerd en ruim tweeduizend gedeeltelijk gevaccineerd. 
Gevaccineerde huisgenoten van besmette personen liepen een 75 procent kleinere kans om 
geïnfecteerd te raken dan ongevaccineerde huisgenoten. 
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Na gedeeltelijke vaccinatie van een besmet persoon draagt die het virus nog over aan 29 
procent van zijn huisgenoten. Eén prik van het vaccin waarvan er twee nodig zijn helpt dus 
nauwelijks tegen overdracht van het virus. 

De aanzienlijke bescherming die de vaccins bieden tegen doorgifte van het virus binnen 
huishoudens betekent goed nieuws. Maar het is natuurlijk wel de vraag in hoeverre dat ook 
opgaat voor de veel besmettelijkere Deltavariant. 

‘Met de Deltavariant gaat het er waarschijnlijk wat anders uitzien’, zegt hoofdonderzoeker 
Brechje de Gier. ‘Maar we kunnen daar geen harde uitspraken over doen op basis van deze 
data. Dit onderzoek toont aan dat vaccinaties heel goed werken tegen overdracht van het virus 
en dat is voor het eerst zo duidelijk bewezen.’ 

Susan van den Hof, hoofd epidemiologie en surveillance van infectieziekten van het RIVM vult 
aan: ‘De data zouden inderdaad anders kunnen uitpakken, maar die vaccineffectiviteit wordt 
niet opeens nul. Het is aannemelijk dat het met de Deltavariant op dezelfde manier zal werken, 
maar met wat lagere bescherming. Hoeveel precies is nu niet te zeggen’, zegt ze. 

‘Het geeft nog eens aan hoe belangrijk het is om je volledig te laten vaccineren. Om jezelf te 
beschermen en om je omgeving te beschermen.’ Bron: NOS, 5 augustus 2021. 

 

Kees van Merriënboer, de eigenaar van ’t Ossekopke, ontvangt deze zomer een derde van het 
gebruikelijke aantal klanten. ‘We houden het hoofd boven water, maar ik houd mijn hart vast 
voor de herfst.’ © Peter van Trijen/Pix4Profs 
 

Groepsaccommodaties staan heel de zomer leeg, eigenaren met de 
handen in het haar: ‘Wij zijn de dupe’  
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Eigenaren van groepsaccommodaties zitten vanwege corona met de handen in het haar. ‘We 
staan de hele zomer leeg’, vertelt Cor van den Broek van Den Meulebaarg in Zegge. Ook ’t 
Ossekopke in Rucphen ziet een forse daling in klandizie. ‘De kleine man is de dupe.’ 
 
Kees Van Merriënboer, de eigenaar van ’t Ossekopke, geeft een rondleiding in de 
groepsaccommodatie die hij midden in de Rucphense Bossen aanbiedt. Er zijn vier 
slaapruimtes met stapelbedden, sanitaire ruimtes, een keuken en een flinke eet- en 
activiteitenzaal in het midden.  Bron: BN De Stem, 15 augustus 2021. 
 

WHO: nog onvoldoende bewijs voor noodzaak derde vaccinatie 

Landen zouden eerst moeten proberen zoveel mogelijk kwetsbare mensen volledig 
gevaccineerd te krijgen, voordat ze beginnen aan een derde prik. Dat zegt WHO-
vaccinatieadviseur Siddhartha Sankar Datta tegen Nieuwsuur. 

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is er momenteel niet genoeg bewijs voor het geven 
van een boostervaccin aan mensen die volledig gevaccineerd zijn. ‘Het zou kunnen dat het in 
de toekomst nodig is, maar we hebben daar nog meer data voor nodig.’ 

Sommige landen, zoals Israël en het Verenigd Koninkrijk, hebben al besloten een derde prik 
mogelijk te gaan maken. Andere landen denken erover na. Nederland wacht voorlopig het 
advies af van de Gezondheidsraad en het OMT, dat naar verwachting in het najaar zal 
verschijnen. 

Terwijl sommige landen denken over een derde prik, zijn er ook veel arme landen waar nog 
maar een klein gedeelte van de bevolking is geprikt: in bijvoorbeeld Mozambique heeft slechts 
1,02 procent van de mensen een volledige vaccinatie gehad. 

De WHO vindt internationale solidariteit bij het vaccineren erg belangrijk, en bovendien ook 
noodzakelijk. ‘Onszelf veilig stellen lukt alleen als we ook anderen veilig stellen’, zegt Sankar 
Datta. 

Eén van de argumenten voor het snel vaccineren in armere landen, is het risico op gevaarlijke 
varianten die zich weer over de rest van de wereld kunnen verspreiden. Medisch epidemioloog 
Ger Rijkers denkt niet dat het zo'n vaart zal lopen, omdat virussen op termijn vaak minder 
dodelijk worden om te voorkomen dat ze niet meer kunnen verspreiden. 

‘Kijkend naar het verleden zie je dat de meeste virussen ernstiger beginnen en dan milder 
worden’, zegt hij tegen Nieuwsuur. ‘Dus de kans is groot dat dit coronavirus ook milder wordt.’ 

Volgens Rijkers is het voor het virus ook voordeliger om milder te worden. ‘De hele gevaarlijke 
varianten sterven sneller uit. De Deltavariant is ontzettend succesvol omdat het zo mild 
verloopt bij veel mensen en zo besmettelijk is. Daarom komt het toch terecht bij mensen die 
een verminderde afweer hebben, zelfs als ze gevaccineerd zijn.’ 

Dat rijke landen nu al nadenken (of beginnen) met het geven van een boostervaccin, is volgens 
Rijkers niet zo'n groot risico voor de aanlevering van vaccins aan armere landen. 

‘Als je naar de getallen kijkt: als we hier in het Westen iedereen die het nodig heeft een extra 
booster geven, dan kost dat 400 miljoen vaccins. Op 12 miljard vaccins die we in totaal nodig 
hebben maakt dat niet het verschil.’ 

Volgens Rijkers hebben we wel een verantwoordelijkheid tegenover armere landen. ‘Als we 
hier mensen een booster gaan geven, dan hebben we de morele plicht om vaccins en 
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infrastructuur aan armere landen te geven’, zegt hij. ‘We hebben er voor gekozen om bedrijven 
die vaccins te laten ontwikkelen, en daar is op zich weinig mis mee, maar we moeten dan ook 
zorgen dat die bedrijven niet alleen verkopen aan de hoogste bieder.’ Bron: NOS, 3 augustus 
2021. 

Viroloog Koopmans over waarschuwing Deltavariant VS: 'Eerst data zien' 

Viroloog Marion Koopmans wil eerst data van de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC over 
de Deltavariant inzien, voordat ze uitspraken doet over claims van die dienst over de 
besmettelijkheid ervan. 

Volgens de CDC is de Deltavariant van het coronavirus net zo besmettelijk als waterpokken 
en kan die ernstiger klachten veroorzaken dan eerdere varianten. De kranten The New York 
Times en The Washington Post schrijven vandaag over een intern document van de CDC. De 
gezondheidsdienst baseert zich op data uit nog niet gepubliceerd onderzoek naar verschillende 
uitbraken. 

Daarin zou worden aangetoond dat volledig gevaccineerde mensen die geïnfecteerd zijn met 
de Deltavariant, het virus mogelijk net zo makkelijk overdragen als niet-gevaccineerde 
personen. 

Gevaccineerde mensen die besmet zijn met de variant dragen een vergelijkbare hoeveelheid 
van het virus mee als mensen die ermee besmet zijn en niet gevaccineerd. 

Koopmans zegt dat de data van de CDC vooralsnog geen nieuwe kennis opleveren over de 
Deltavariant. ‘De context is wel anders, want de vaccinatiebereidheid en het draagvlak zijn in 
de VS heel anders, en verschillend per staat.’ 

Of gevaccineerden met een zogenoemde doorbraakinfectie eenzelfde hoeveelheid virus met 
zich meedragen als ongevaccineerden, en daarmee ook even besmettelijk zijn, wil Koopmans 
eerst zelf onderzoeken. ‘Daar zou ik eerst data van willen zien. We waarschuwen hier wel voor 
op basis van observaties bij zorgpersoneel, maar tegelijkertijd zou je dan niet de daling 
verwachten die we nu zien na die scherpe piek.’ 

De CDC schat dat er iedere week ongeveer 35.000 van de 162 miljoen gevaccineerde 
Amerikanen na een coronabesmetting ziekteverschijnselen ontwikkelen. Volgens het instituut 
kan de bevolking zich hierdoor zorgen gaan maken over de effectiviteit van vaccins. Daarom 
moet in de boodschap van de gezondheidsdienst meer benadrukt worden dat vaccinatie wel 
de beste verdediging is. 

De kans dat een volledig gevaccineerd persoon besmet raakt, is veel kleiner dan bij iemand 
die niet is ingeënt. Volgens het CDC beschermen de vaccins 75 tot 85 procent tegen een 
infectie, dus doorbraakinfecties spelen een relatief beperkte rol in het aantal mensen met 
ziekteverschijnselen. 

Dat vaccins minder effectief zijn tegen zowel infectie als ziekenhuisopnames en sterfte waren 
al bekend, zegt Koopmans. ‘Maar dat is niet veel minder, althans dat is niet wat de data tot 
nu toe zeggen. Dat de Deltavariant iets ernstiger is, is al weken geleden beschreven in Canada, 
Engeland en Schotland. Al hebben ze daar wel flinke slagen om de arm gehouden.’ 

Volgens Koopmans betekent het verhaal van de CDC daarom nog niet veel voor de situatie in 
Nederland, ook omdat de vaccinatiebereidheid hier groter is. ‘Nogmaals, ik zou de data willen 
zien, maar met wat ik hier lees, denk ik niet dat het beleid moet veranderen. Maar het toont 
wel aan waarom we moeten blijven opletten dat we niet te grote sprongen voorwaarts maken.’ 
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Door de eigenschappen van de Deltavariant besloot de CDC recentelijk om de richtlijnen voor 
het dragen van maskers door mensen die volledig gevaccineerd zijn weer aan te scherpen. De 
gezondheidsdienst wil dat zij in gebieden met veel besmettingen weer mondkapjes gaan dragen 
in publieke binnenruimten. Bron: NOS, 30 juli 2021. 

Gevaccineerd en gezond? Dan nauwelijks kans op ziekenhuisopname 
vanwege corona 

Wie volledig gevaccineerd is én geen andere aandoeningen heeft, loopt nauwelijks kans om 
met covid-19 in een ziekenhuis opgenomen te worden. Laat staan op een intensive care. 

Het merendeel van de gevaccineerde patiënten die met covid-19 in het ziekenhuis belanden, 
heeft onderliggend lijden zoals ernstig overgewicht, diabetes of hartaandoeningen. Daardoor 
liepen ze extra risico op ziekenhuisopname vergeleken met gezonde gevaccineerden. 
Bovendien waren de meeste gevaccineerde covid-patiënten in het ziekenhuis boven de 60. 

Dat blijkt uit een nieuwe rondvraag door de Nederlandse Vereniging van Artsen voor 
Longziekten en Tuberculose. Vorige week meldde de NOS al op basis van een eerdere 
rondvraag van de longartsen dat het percentage volledig gevaccineerden dat desondanks met 
covid-19 in het ziekenhuis belandde beneden de tien lag. 

Gevaccineerden lopen niet alleen een veel kleiner risico op ziekenhuisopname dan 
ongevaccineerden: de kans dat iemand die volledig gevaccineerd is toch het coronavirus 
oploopt ligt - afhankelijk van de vaccins - 60 tot 80 procent lager dan voor een 
ongevaccineerde. 

Driekwart van de Nederlandse ziekenhuizen reageerde op deze tweede rondvraag van de 
longartsen. Samen namen ze in de onderzoeksperiode, die twee weken beslaat, 69 patiënten 
met covid-19 op hun verpleegafdelingen op die al minstens twee weken volledig gevaccineerd 
waren. 

Bijna driekwart van hen leed ook aan andere ziekten. Vier van de vijf patiënten waren ouder 
dan 60 jaar. Ruim een kwart van de gevaccineerde patiënten die toch met covid-19 werd 
opgenomen in het ziekenhuis, had voor zover bekend geen andere ziekte. 

Gevaccineerde covid-patiënten in het ziekenhuis 

• 59 procent was 60+ en had onderliggend lijden 
• 20 procent was 60+ en ogenschijnlijk gezond 
• 13 procent was 60- en had onderliggend lijden 
• 7 procent was 60- en ogenschijnlijk gezond 

De percentages tellen op tot 99 procent door afronding 
Van de negentig patiënten die in de deelnemende ziekenhuizen op de IC werden opgenomen 
was acht procent ten minste twee weken volledig gevaccineerd. 

Die acht procent viel uiteen in zes procent van de totale groep die én volledig gevaccineerd 
was én 60+ was en/of aan andere ziekten leed. Twee  procent (twee mensen) van de negentig 
IC-patiënten was volledig gevaccineerd, jonger dan zestig en ogenschijnlijk gezond. 

Er liggen nu 719 mensen met corona in het ziekenhuis, meldde het LCPS eerder vandaag. De 
piek in het aantal opnames lijkt volgens het RIVM achter de rug. De afgelopen weken steeg 
het aantal opnames nog vanwege het toen nog oplopende aantal besmettingen door onder 
meer de Deltavariant. Bron: NOS, 3 augustus 2021.  
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Canadezen volgende maand naar de stembus om te kiezen voor 
coronaherstelplan 

De Canadezen gaan volgende maand vervroegd naar de stembus, twee jaar eerder dan 
gepland. Premier Justin Trudeau wil zijn herstelplan dat het land uit de coronacrisis moet 
halen, voorleggen aan de kiezers. 

De 49-jarige regeringsleider gokt erop dat hij zijn greep op de macht kan versterken, steunend 
op de hoge vaccinatiegraad - 64 procent van de bevolking is volledig ingeënt - en voorspelde 
economische groei in de tweede helft van dit jaar. Hoewel zijn minderheidsregering afgelopen 
jaar veel wetten goedgekeurd kreeg met hulp van de oppositie, vindt hij dat het parlement niet 
goed functioneert. Peilingen geven aan dat Trudeaus liberalen hun derde zege op rij zullen 
halen, maar onzeker is of ze een meerderheid in het 338-koppige House of Commons 
terugwinnen. 

Trudeau maakte de verkiezingsdatum van 20 september bekend nadat hij gouverneur-
generaal Mary Simon formeel toestemming had gevraagd voor ontbinding van het parlement. 
‘Canadezen moeten kiezen hoe we het gevecht tegen Covid-19 beëindigen en iets beters 
bouwen’, aldus man die sinds 2015 regeringsleider is. Hij zoekt de steun van zijn landgenoten 
'tot het eind van de crisis'. Bron: AD, 15 augustus 2021.   

Zeven Nederlandse militairen hebben coronavaccin geweigerd 

Zeven Nederlandse militairen hebben een coronavaccin geweigerd. Daardoor konden twee van 
hen niet mee op buitenlandse missies. Dat laat het ministerie van Defensie weten aan de 
Volkskrant. Twee bezwaren, beide op grond van godsdienstovertuiging, werden gegrond 
verklaard door een speciale commissie die de bezwaren behandelt. Deze militairen hebben 
andere werkzaamheden gekregen. 

In drie andere gevallen werd het bezwaar ongegrond verklaard, omdat de vaccinweigering niet 
gebaseerd was op religieuze, medische of levensbeschouwelijke gronden, aldus een 
woordvoerder. Een bezwaar werd later ingetrokken en een ander bezwaar moet nog worden 
beoordeeld. 

Militairen die zich niet willen laten prikken, kunnen bezwaar indienen bij de Commissie 
Gewetensbezwaren Immunisatie Militairen. Als het bezwaar gegrond wordt verklaard, krijgen 
leidinggevenden niet te horen waarom de militair niet op uitzending kan. Bij herhaaldelijke 
negatieve adviezen kan wel worden gekeken of de militair nog wel geschikt is voor zijn functie 
of dat hij beter een burgerfunctie zonder uitzending kan bekleden. Ontzetting uit de functie 
van militair wegens het weigeren van een vaccin is tot nu toe nog niet gebeurd, laat Defensie 
weten. Bron: AD, 16 augustus 2021.  

Militairen weigeren prik en mogen niet mee op buitenlandse missies 

Zeven Nederlandse militairen hebben een coronavaccin geweigerd. Daardoor konden twee van 
hen niet mee op buitenlandse missies. Dat laat het Ministerie van Defensie weten aan de 
Volkskrant. 
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Militairen aan het werk in de vaccinatielocatie in Molenbeke. Foto ANP  
 
Twee bezwaren, beide op grond van godsdienstovertuiging, werden gegrond verklaard door 
een speciale commissie die de bezwaren behandelt. Deze militairen hebben andere 
werkzaamheden gekregen. 
 
In drie andere gevallen werd het bezwaar ongegrond verklaard, omdat de vaccinweigering niet 
gebaseerd was op religieuze, medische of levensbeschouwelijke gronden, aldus een 
woordvoerder. Eén bezwaar werd later ingetrokken en een ander bezwaar moet nog worden 
beoordeeld.  
 
Sinds eind mei kunnen militairen zich laten inenten met het Janssen-vaccin, waarvan één 
prik voldoende is. Vaccinatie is in principe vrijwillig, maar verplicht voor militairen die op de 
rol staan om deel te nemen aan één van de tien buitenlandse missies, waaronder die in Mali 
en Afghanistan. Ook medewerkers van de Koninklijke Marechaussee die in het buitenland 
werken moeten zich laten vaccineren. Vakbond ACOM laat weten dat eerder dit jaar meldingen 
binnenkwamen over commandanten die druk uitoefenden op militairen om zich te laten 
vaccineren. Daar is nu geen sprake meer van, stelt voorzitter Jan Kropf.  
 
Militairen die zich niet willen laten prikken, kunnen bezwaar indienen bij de Commissie 
Gewetensbezwaren Immunisatie Militairen. Als het bezwaar gegrond wordt verklaard, krijgen 
leidinggevenden niet te horen waarom de militair niet op uitzending kan. Bij herhaaldelijke 
negatieve adviezen kan wel worden gekeken of de militair nog wel geschikt is voor zijn functie 
of dat hij beter een burgerfunctie zonder uitzending kan bekleden. Ontzetting uit de functie 
van militair vanwege het weigeren van een vaccin is tot nu toe nog niet gebeurd, laat Defensie 
weten.  
 
Een wet uit 1953, de Wet immunisatie militairen, maakt het mogelijk militairen een 
vaccinatieverplichting op te leggen. Dit gebeurde destijds naar aanleiding van de pokken. Voor 
buitenlandse missies moeten militairen zich al langer laten vaccineren tegen besmettelijke 
ziektes die lokaal rondgaan, zoals difterie, tetanus en poliomyelitis (DTP) en hepatitis B. Dit 
jaar kwam daar het coronavaccin bij.  
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Vaccinatie van militairen is van belang, omdat het vaak onmogelijk is om afstand te bewaren 
op de schepen en in de voertuigen waar zij langdurig en intensief samenwerken. Bovendien is 
een besmette militair een risico voor de ‘operationele inzetbaarheid van de krijgsmacht’, 
schreef staatssecretaris Visser (VVD) afgelopen mei in antwoord op Kamervragen. Ook is de 
zorg in de landen waar Nederland deelneemt aan missies doorgaans niet ingericht op corona 
en is medische repatriëring vaak ingewikkeld.  
 
Hoewel de meeste militairen zijn gevaccineerd door het eigen medische personeel van 
Defensie, heeft Defensie geen overzicht van de vaccinatiegraad onder het militaire personeel. 
Dat komt doordat sommige militairen, zoals militairen in risicogroepen, zich bij de GGD 
hebben laten vaccineren.  
 
In de Verenigde Staten wordt een covid-vaccinatie vanaf volgende maand verplicht voor alle 
1,3 miljoen militairen. Dat bracht het Pentagon deze week naar buiten. ‘Die discussie zullen 
we hier ook krijgen’, verwacht Kropf. ‘Er komen bij ons berichten binnen van militairen die 
zich afvragen: het zal toch niet voor iedereen verplicht worden?’ Bron: De Volkskrant, 16 
augustus 2021. 
 

New South Wales krijgt uitbraak met Deltavariant maar niet onder 
controle  

De dichtstbevolkte staat van Australië krijgt de uitbraak met de besmettelijke Deltavariant 
maar niet onder controle. Maandag werd opnieuw een recordaantal van 478 nieuwe 
besmettingen gemeld in New South Wales. Ook overleden zeven inwoners aan de gevolgen van 
het coronavirus. 

Het vorige record dateerde van afgelopen zaterdag, toen 466 nieuwe gevallen werden gemeld. 
'Deze aantallen zijn verontrustend hoog', zei de premier van de staat, Gladys Berejiklian. 'We 
moeten allemaal thuisblijven om de verspreiding van het virus te stoppen.' 

Van de overlijdensgevallen waren er vijf niet ingeënt, en twee hadden pas één dosis van een 
vaccin gekregen, zei Berejiklian. Slechts 26 procent van de Australiërs van 16 jaar en ouder 
is volledig ingeënt. De vaccinatiecampagne vordert langzaam, mede door scepsis onder de 
bevolking, wat de uitbraak van de Deltavariant bijzonder gevaarlijk maakt.  

De eerste zending van een miljoen Pfizer-doses die Australië van Polen heeft gekocht is 
inmiddels in Sydney gearriveerd. Inwoners van 16 tot 39 jaar in de zwaarst getroffen 
buitenwijken van Sydney, verantwoordelijk voor het grootste deel van de verspreiding van het 
virus, komen in aanmerking voor het vaccin.   

De dichtstbevolkte staat New South Wales (NSW) van Australië heeft de tot nu toe slechtste 
dag van de coronapandemie beleefd. Er werden maandag 478 nieuwe besmettingen en zeven 
doden als gevolg van COVID-19 gemeld. Twee van die coronadoden waren volgens 
deelstaatpremier Gladys Berejiklian eenmaal gevaccineerd. Het vorige dagrecord in NSW 
stond op zaterdag met 466 nieuwe gevallen. 

Slechts 26 procent van de Australiërs van 16 jaar en ouder was zaterdag volledig ingeënt. 
Australië heeft een van de langzaamste vaccinatiecampagnes onder rijke landen, wat de 
verspreiding van de Deltavariant bijzonder gevaarlijk maakt. 

De eerste zending van 1 miljoen BioNTech/Pfizer-vaccins die Australië in Polen 
kocht, arriveerde zondagnacht in Sydney. Inwoners van 16 tot 39 jaar in de zwaarst getroffen 
buitenwijken van zullen 530.000 van de nieuwe doses krijgen, aldus de regering. Deze 
leeftijdsgroep was verantwoordelijk voor het grootste deel van de verspreiding van het virus. 
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© EPA — Inwoners van Sydney staan in de rij om te worden gevaccineerd. 

Berejiklian gaf de inwoners van Sydney de schuld voor het stijgende aantal 
besmettingen doordat ze de lockdown-maatregelen niet naleven. Het aantal gevallen is 
verontrustend hoog en we staan op een tweesprong, zei Berejiklian. We zullen de aantallen 
zien dalen als mensen thuis blijven en zich alleen verplaatsen als dat absoluut noodzakelijk 
is. Zolang dat niet gebeurt, zullen we geen daling zien, voegde ze eraan toe. 

Melbourne meldde maandag 22 nieuwe besmettingen. Zelfs met het aanzienlijk kleinere 
probleem zei premier Danial Andrews van de staat Victoria dat de grootste stad van Australië 
na Sydney op een omslagpunt stond in zijn strijd om alle infecties uit te roeien. 

Een lockdown die donderdag zou eindigen, is verlengd tot 2 september met vanaf dinsdag 
een avondklok van 21.00 uur tot 05.00 uur. Bron: AD, 16 augustus 2021.  

Chinese wetenschapper twijfelt aan coronamaatregelen 

Een wetenschapper in China die nauw betrokken is bij de bestrijding van de 
coronavirusepidemie, is het doelwit van een onderzoek naar plagiaat. Hij trok publiekelijk de 
Chinese coronastrategie in twijfel. 

Zhang Wenhong, expert infectieziekten uit Shanghai, had eind juli zijn twijfels geuit over de 
Chinese zero Covid-strategie, in de veronderstelling dat het eerder nodig was 'met het virus te 
leren leven'. 

Deze woorden hebben geleid tot een levendig debat. Internetgebruikers beschuldigden de 
viroloog ervan 'buitenlandse ideeën over te brengen', terwijl anderen hem in diskrediet 
probeerden te brengen en hem ervan verdachten zijn proefschrift, geschreven in 2000, te 
hebben geplagieerd.  
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Gisteren kondigde de prestigieuze Fudan University in Shanghai, waar Zhang Wenhong zijn 
werk uitvoerde, een onderzoek aan. Wetenschappers en academici steunen de 51-jarige arts. 

De Chinese corona-aanpak is een relatief gevoelig onderwerp in het Aziatische land. In de 
centrale provincie Jiangxi werd een leraar 15 dagen vastgehouden omdat hij online 
commentaar had gegeven op een artikel. Bron: AD, 16 augustus 2021.  

Ondernemers krijgen geen TVL-steun meer 

Steeds meer ondernemers kunnen geen TVL-steun meer ontvangen, schrijft BNR na een 
rondgang onder verschillende brancheverenigingen. De Europese Unie heeft een 
maximumbedrag van 1,8 miljoen euro gesteld als tegemoetkoming voor de vaste lasten. Vooral 
grote winkelketens, horeca-toeleveranciers, touringcarbedrijven en horeca-ondernemers met 
meerdere bedrijven lopen tegen die problemen aan. 

Ondernemersvereniging Ondernemend Nederland (ONL) heeft al bij het kabinet aan de bel 
getrokken, stelt relatiemanager Frederique Biesheuvel van ONL. Het zijn vaak bedrijven met 
veel bedrijfsactiviteit in één concern, met veel medewerkers en dus veel vaste lasten. Daardoor 
zitten zij al snel aan dat plafond en moeten ze aanspraak maken op hun reserves. Die zijn 
niet voor eeuwig. 

Tijdens de persconferentie van afgelopen vrijdag gaf demissionair premier Mark Rutte 
aan ondernemers te blijven steunen, en volgens Biesheuvel moet hij deze belofte wel 
waarmaken. Bron: AD, 16 augustus 2021.  

Grote Chinese containerhaven nog voor groot deel gesloten 

De grote Chinese containerhaven Ningbo-Zhoushan nabij Shanghai is nog altijd voor een 
groot deel gesloten. Een van de terminals van de op twee na drukste haven ter wereld ging op 
last van de autoriteiten op slot toen bij een medewerker corona werd vastgesteld. Ondertussen 
groeien de zorgen over de impact van de sluiting op de handelsstromen in de regio. 

Sinds woensdag zijn er geen activiteiten bij de Meishan-terminal. Zowel de inkomende als de 
uitgaande containerdiensten liggen stil. Marktkenners schatten dat de terminal goed is voor 
de afhandeling van een kwart van de containervracht in de haven. De haven zelf zegt dat 
schepen worden omgeleid en dat er elders capaciteit is vrijgemaakt om de goederenstromen 
op gang te houden.  

Een woordvoerder van de haven zei maandag geen nieuwe informatie te hebben. Sinds het 
eerste geval zijn er geen nieuwe coronabesmettingen gemeld.  

Verschillende rederijen nemen ondertussen maatregelen. De Taiwanese rederij Yang Ming 
Marine Transport waarschuwt klanten voor mogelijke havencongestie. Orient Overseas 
Container Line, dat zijn hoofdkantoor heeft in Hongkong, adviseert klanten goed na te gaan 
of er capaciteit is alvorens containers aan te voeren. Een deel van de containerschepen van 
het Deense Maersk mijdt voorlopig Ningbo-Zhoushan.  

Sinds de eerste uitbraak van het coronavirus in Wuhan onder controle is, hanteert China een 
strikt beleid ten aanzien van Covid-19. Daarbij gelden strenge maatregelen, met name op 
strategische locaties zoals havens. De problemen in China komen bovenop de logistieke 
uitdagingen in de nasleep van de crisis. Ook de dagenlange blokkade van het Suezkanaal, 
afgelopen voorjaar, schopte de handelsstromen verder in de war. Bron: AD, 16 augustus 2021. 
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Onbegrip bij BN’ers over feest in voetbalstadions: ‘Dit valt niet te rijmen’ 

Verschillende bekende Nederlanders hebben op sociale media hun onbegrip geuit over de 
feestende supporters in volle voetbalstadions. Theaters en poppodia blijven voorlopig namelijk 
dicht voor het grote publiek, wat volgens hen oneerlijk is. 

‘Het is maar goed dat wij in het theater nog even die anderhalve meter aanhouden, want bij 
mij in de zaal gaat het er vaak stukken heftiger aan toe dan hier’, schrijft Richard Groenendijk 
cynisch onder een video waarin voetbalsupporters bij Ajax-NEC dicht bij elkaar staan te 
springen. ‘Deze taferelen heb ik al als ik een ballad zing. Kun je nagaan als ik ‘Tebbie nou op 
je muil?!’ inzet. Dan ben je je leven niet zeker in de schouwburgen in Sittard en Hoogeveen.’ 

Fred van Leer deelt dezelfde video van de voetbalfans. ‘Ik gun het Iedereen !!!! Maar dan bedoel 
ik ook iedereen!!!!’, gevolgd door een huilende smiley. Diverse collega's van Van Leer reageren 
op zijn bericht. Zo schrijft Glennis Grace: ‘We kunnen niet meer stil blijven. Is KLAAR!’ Edsilia 
Rombley en Danny de Munk reageren instemmend op de bekende stylist en schrijven ‘eens’ 
en ‘precies'.  

Ook vocalcoach Rob De Nijs, niet te verwarren met de oudere zanger Rob de Nijs, deelt de 
beelden op Instagram. ‘Toen ik gister het zoveelste berichtje binnenkreeg met gecancelde 
shows terwijl ik dezelfde avond dit op tv zie.. wist ik even niet meer wat ik ervan moest vinden’, 
schrijft hij erbij. Jim Bakkum reageert: ‘Het is zo, zo krom.’ En ook Marlijn Weerdenburg zegt: 
‘Het valt niet te rijmen.’ Bron: De Stentor, 16 augustus 2021.  

Nederlanders negeren mondkapjesplicht bij Duitse tankstations: ‘Ik snap 
die weigeraars niet’ 

Of ze met zogeheten coronawappies van doen hebben durven de 
Duitse Tankstellenkassierer niet te zeggen. Maar dat ze het geregeld aan de stok krijgen met 
Nederlanders die zich niet houden aan de mondkapjesplicht, daar draaien ze niet omheen. 

‘Op drukke dagen gebeurt het wel tien tot twintig keer dat een klant zonder mondkapje op de 
kassa af stapt’, vertelt Horst Derksen, eigenaar van het Aral tankstation in Elten. ‘In 
verhouding tot het aantal klanten, variërend van 1500 tot wel 2000 per dag, valt dat misschien 
nog wel mee. Maar leuk is anders.’ 

‘Als een klant helemaal geen mondkapje heeft, ook niet in de auto, en zijn excuus maakt willen 
we hem nog wel een mondkapje verkopen voor dertig eurocent. Dat doen we ook voor onszelf, 
want als hier een klant zonder kapje naar buiten stapt, lopen wij de kans op een fikse boete. 
Vanmorgen hadden we nog een vervelende discussie met een Nederlandse klant die zonder 
mondkapje binnenstapte. Die vond dat wij maar vervelend deden. Bron: De Stentor, 16 
augustus 2021. 

Of ze met zogeheten coronawappies van doen hebben, durven de Duitse Tankstellenkassierer 
niet te zeggen. Maar dat ze het geregeld aan de stok krijgen met Nederlanders die zich niet 
houden aan de mondkapjesplicht, daar draaien ze niet omheen. 

‘Op drukke dagen gebeurt het wel tien tot twintig keer dat een klant zonder mondkapje op de 
kassa af stapt’, vertelt Horst Derksen, eigenaar van het Aral tankstation in Elten. ‘In 
verhouding tot het aantal klanten, variërend van 1500 tot wel 2000 per dag, valt dat misschien 
nog wel mee. Maar leuk is anders.’   

Volgens Celine Danen van de Star Tankstelle aan de Beekerstrasse liegen de boetes voor een 
overtreding, net over de Nederlandse grens, er niet om. In Kreis Kleve, waar Elten onder valt, 
al snel 2000 euro voor de pompeigenaar en 600 euro voor de klant. ‘En ik zie hier de auto van 
het Ordnungsamt geregeld staan’, vertelt ze . 
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‘Hier in Duitsland is een medisch mondkapje verplicht. Dus zelfs als we zien dat een klant 
met een stoffen mondkapje binnenkomt grijpen we in. In zo’n geval spreken we de klant direct 
aan, zodat hij of zij het weet voor de volgende keer’, zegt Danen. ‘Vanmorgen hadden we 
nog een vervelende discussie met een Nederlandse klant die zonder mondkapje binnenstapte. 
Die werd echt boos op ons en vond dat wij maar moeilijk deden. Maar we kunnen niet anders. 
Regels zijn regels.’ Bron: AD, 16 augustus 2021.  

Prijzenslag om vakantiewerkers: extra uurloon, scooter van de zaak of 
gratis woonruimte 

Zelden was het voor jongeren zo gemakkelijk een goed betaalde vakantiebaan te vinden. In de 
jacht op tijdelijke werknemers is de concurrentiestrijd zo groot, dat jongeren het werk voor 
het kiezen hebben. Werkgevers bieden extra salaris om ze binnen te halen.  

Veel bedrijven hebben tijdens corona op hun vaste personeel bezuinigd. De vraag naar 
tijdelijke krachten is daarom enorm. Sectoren waar werkgevers staan te springen om 
personeel zijn de horeca, detailhandel en logistiek. Uit navraag bij werkplatforms voor 
jongeren blijkt dat zij nu bijna overal makkelijk aan de slag kunnen. 

Er is toch al sprake van krapte op de arbeidsmarkt. Daarnaast heeft online bestellen een 
vlucht genomen in tijden van corona, waardoor bezorgers bijvoorbeeld erg gewild zijn, zegt 
Bas Klip van uitzendbureau Tempo-Team in Gelderland. 

Alle registers worden opengetrokken om vakantiekrachten binnen te slepen. Zo zijn 
werkgevers bereid 15 tot zelfs 20 euro netto per uur te betalen voor bijvoorbeeld magazijn- of 
schoonmaakklussen. Ter illustratie: volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek bedroeg 
het gemiddelde uurloon voor 20- tot 25-jarigen vorig jaar 13,69 euro bruto. 

Wij hebben het zelf niet meer voor het zeggen. We zijn echt afhankelijk van het personeel dat 
zich aanbiedt, maar mensen bieden zich niet aan. Bron: De Stentor, 16 augustus 2021.   

Als stank voor dank moeten veel werknemers straks permanent 
thuiswerken 

Irene van den Berg is journalist en columnist, gespecialiseerd in financiële psychologie. Zij 
probeert ons economische gedrag te verklaren. 

Pre-corona werd de thuiswerker vaak met argwaan door zijn baas bekeken. Haalde hij niet 
stiekem de kinderen van school onder werktijd? En bleef de vaatwasser wel onaangeroerd 
tussen negen en vijf? Dat wantrouwen bleek tijdens de coronacrisis misplaatst: de meeste 
werknemers ploeterden de afgelopen anderhalf jaar hard door op zolder- en slaapkamers. En 
dat bevalt werkgevers wel: als (stank voor) dank voor hun inzet de afgelopen tijd, moeten veel 
werknemers straks permanent een paar dagen per week thuiswerken. Bron: AD, 16 augustus 
2021.   

Vandaag gaan de introductieweken van start 

Vandaag gaan in de grote studentensteden de introductieweken van start. Ondanks corona 
doen de universiteiten hun best om de studenten zo goed mogelijk te introduceren in de stad 
waar ze gaan studeren. Onze verslaggever Edwin van der Aa staat in Leiden, waar de EL CID 
is begonnen. Bron: AD, 16 augustus 2021.  
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Iran meldt vandaag recordaantal coronadoden 

Iran meldt vandaag een recordaantal van 655 sterfgevallen in de afgelopen 24 uur. De 
overheid heeft inmiddels een lockdown ingesteld om verdere verspreiding van de Deltavariant 
te beperken. 

Het Iraanse ministerie van Volksgezondheid meldt dat het totale aantal besmettingen is 
opgelopen tot 4.467.015, waarvan 41.194 nieuwe gevallen in de afgelopen 24 uur. Het totale 
aantal dodelijke slachtoffers is gestegen tot 98.483. 

De autoriteiten hebben ook een reisverbod ingesteld tussen alle Iraanse steden vanaf zondag 
tot 27 augustus, met uitzondering van noodzakelijke reizen. Bron: AD, 16 augustus 2021. 
 
 

Japan heeft noodtoestand verlengd tot 12 september 
 
Japan heeft de noodtoestand verlengd tot 12 september, in plaats van eind deze maand. Nu 
de pandemie zich blijft verspreiden, zal de noodsituatie voor Tokio, Osaka, Okinawa en drie 
andere regio's die in juli begon, worden verlengd en uitgebreid. Door de nieuwe verlenging 
blijven de maatregelen van kracht tijdens de Paralympische Spelen van Tokio, die op 24 
augustus beginnen. 
 
‘De golf van infecties bereikt alarmerende recordhoogten’, aldus premier Yoshihide Suga na 
een ontmoeting met andere ministers. De beslissing wordt morgen officieel, zei Suga, eraan 
toevoegend dat het verbeteren van de ziekenhuiszorg 'een prioriteit' is en dat mensen die thuis 
wachten om in het ziekenhuis te worden opgenomen, telefonisch worden gecontroleerd. Bron: 
AD, 16 augustus 2021. 

Website waar je gratis zelftest kunt bestellen is slecht bereikbaar 

Op dit moment is de website waar alle Nederlandse huishoudens kosteloos zelftests kunnen 
bestellen, slecht bereikbaar. Het Ministerie van Volksgezondheid geeft aan dat er hard wordt 
gewerkt aan een oplossing. De oorzaak is op dit moment nog niet duidelijk, aldus een 
woordvoerster. 

Op Twitter noemt het ministerie de situatie ‘heel vervelend. We werken hard om de problemen 
te verhelpen. Probeer het op een later moment nog eens’. Meerdere mensen melden op Twitter 
een zogenoemde '504 Gateway Time-out'-fout, wat wil zeggen dat de site er te lang over doet 
om te laden. 

Deze maand krijgen alle Nederlandse huishoudens een brief met een code in de bus, waarmee 
ze de twee gratis zelftesten kunnen bestellen. Scholieren en studenten kunnen de gratis 
zelftesten ook krijgen via hun school, universiteit of andere opleiding. Met de zelftesten 
kunnen mensen zich bijvoorbeeld na terugkomst van hun vakantie controleren op corona, 
voor ze zich weer mengen in het dagelijks leven. 

Vorig jaar liep direct na de zomervakantie het aantal coronabesmettingen en 
ziekenhuisopnames snel op. Het kabinet hoopt dat dit najaar te voorkomen, onder meer met 
de gratis verstrekking van de zelftesten. Bron: AD, 16 augustus 2021.   

Problemen met website voor gratis zelftest nog altijd niet verholpen 

De problemen met de website waar mensen gratis zelftesten voor het coronavirus kunnen 
bestellen, zijn nog altijd niet verholpen. De oorzaak is wel achterhaald, laat het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport weten. De systemen konden de drukte niet aan. Aan een 
oplossing wordt gewerkt.  
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Waarom de systemen de drukte van maandag niet aankonden, kan het ministerie niet zeggen. 
Vandaag zouden er geen nieuwe brieven met bestelcodes bezorgd moeten zijn, dus daar kan 
het niet aan liggen. Misschien is er verwarring ontstaan bij mensen die eerder al hun brief 
kregen. Ze konden volgens het ministerie op dat moment al zelftesten bestellen, maar hebben 
dat misschien vandaag massaal gedaan. 

Hoe lang het duurt voor de website weer stabiel draait, kan een woordvoerster niet zeggen. 
Aan een oplossing wordt wel ’heel hard’ gewerkt. Voor zover bekend zijn in de rest van de 
bestelketen, bijvoorbeeld in de centra waar de pakketten verzonden worden, door de drukte 
van maandag geen problemen ontstaan. Bron: AD, 16 augustus 2021.   

Problemen met website voor gratis zelftest zijn verholpen 

De problemen met de website waar mensen gratis zelftesten voor het coronavirus kunnen 
bestellen, zijn verholpen. Dat laat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport weten. 
Eerder maandag ondervonden mensen problemen met Zelftestenbestellen.nl. De site 
was overbelast. 

Waarom de systemen de drukte niet aankonden, kan het ministerie niet zeggen. Op maandag 
zouden er geen nieuwe brieven met bestelcodes bezorgd moeten zijn, dus daar kan het niet 
aan liggen. In eerder verstuurde brieven stond dat vanaf maandag de sneltesten verstuurd 
zouden worden. Misschien is er verwarring ontstaan bij mensen die dachten dat ze vanaf dan 
pas de sneltesten konden bestellen. Bron: AD, 16 augustus 2021.     

Aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is toegenomen 

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is voor de derde dag op rij 
toegenomen. Er liggen nu in totaal 703 covidpatiënten in het ziekenhuis, 32 meer dan 
gisteren, blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). 
Het is voor het eerst in bijna twee weken dat er meer dan 700 coronapatiënten zijn opgenomen. 

Op de intensive cares liggen nu 199 ernstig zieke coronapatiënten, één minder dan een dag 
eerder. Maar op de verpleegafdelingen liggen nu 504 mensen met Covid-19, de ziekte die door 
het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er 33 meer dan zondag. 

Op de verpleegafdelingen kwamen in de afgelopen 24 uur 67 nieuwe coronapatiënten binnen. 
Op de ic's werden 10 mensen binnengebracht Bron: AD, 16 augustus 2021. 

Aantal nieuwe coronabesmettingen daalt niet meer 

Het aantal nieuwe coronabesmettingen daalt niet meer. Voor de elfde achtereenvolgende dag 
lag het aantal positieve tests tussen de 2000 en de 3000. Het gemiddelde steeg iets. 

Tussen gisterochtend en vanochtend kreeg het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
(RIVM) 2275 meldingen van positieve tests. Dat is vrijwel gelijk aan zondag. Precies een week 
geleden meldde het RIVM iets meer dan 2000 positieve tests, de maandag ervoor zo'n 2100. 

In de afgelopen zeven dagen zijn 16.418 nieuwe gevallen geregistreerd, wat neerkomt op 
gemiddeld 2345 positieve tests per dag. Dat weekcijfer is nu voor de vijfde dag op rij nauwelijks 
veranderd.   

Op de verpleegafdelingen kwamen in de afgelopen 24 uur 67 nieuwe coronapatiënten binnen. 
Op de ic's werden tien mensen binnengebracht. ‘De instroom en bezetting van covidpatiënten 
zijn in de afgelopen week gestabiliseerd’, meldt het LCPS in een toelichting. 
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Door drukte moesten er afgelopen etmaal vijf coronapatiënten overgebracht worden naar 
ziekenhuizen in andere delen van het land.  Bron: AD, 16 augustus 2021.   

Boze ov-reizigers vechten mondkapjesboete aan: ‘Hij zette me te kakken 
voor iedereen in de trein’ 

Sinds 1 juni vorig jaar is het verplicht om een mondkapje te dragen in het openbaar vervoer. 
Op het niet, of niet correct dragen van een mondkapje, staat een boete van 95 euro. Er zit wel 
een maar aan: voordat er bekeurd kan worden, moet er eerst gewaarschuwd zijn. Dat werd 
maandag duidelijk toen twintig in Overijssel bekeurde reizigers hun boete aanvochten bij de 
kantonrechter in Almelo. Soms met succes, meestal niet. 

De twintig bezwaarmakers vormen een bont geheel. Zeven van hen komen uit Twente, drie uit 
Zwolle en Kampen, drie uit Den Haag, Rotterdam en Haarlem, terwijl er ook iemand uit 
Eindhoven tussen zit. De overige bezwaarmakers komen uit het voormalige Oostblok, 
Litouwen, Polen, Roemenië, Bulgarije of juist van de andere kant van Europa, Portugal. Voor 
twee van de bezwaarmakers is het een speciale dag, zij vieren deze maandag hun verjaardag. 
Niet iedereen maakt de gang naar de Almelose rechtbank. Bron: AD, 16 augustus 2021.   

 

Foto Frans Nikkels 

In Twente floreren de Mariakapellen: ‘Bieden steun, of je gelovig bent of 
niet’ 

Prachtig die zomer, maar wat te doen met onze vrije tijd als het buitenland door corona verder 
weg lijkt dan ooit? Laten we de blik richten op al die pareltjes in eigen land. In een serie 
verhalen steeds een nieuwe tip van mensen die het weten kunnen. Vandaag: Mariakapellen 
in Twente. 

Elke ochtend, vlak voor negen uur, stapt hij op de fiets. Vandaag, op een mooie donderdag, is 
hij iets vroeger dan normaal. Een paar honderd meter buiten het dorp een klein weggetje in 
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en Henk ten Berge staat voor de kapel die hij achttien jaar geleden hielp oprichten. Dan pakt 
hij zijn sleutels, opent de deur en steekt alvast een paar kaarsen aan. Soms ook drukt hij 
stiekem even op de knop rechts naast de ingang. In de stilte van de ochtend klinkt dan opeens 
een Marialied. Maar liever nog staat hij er gewoon zwijgend. ‘Maria goedendag zeggen, even 
tot haar bidden: dat vind ik mooi. Of het helpt weet ik niet. Maar hinderen doet het in geen 
geval.’ Bron: AD, 16 augustus 2021.  

NS heeft miljoenenverlies afgelopen halfjaar 

De Nederlandse Spoorwegen (NS) worden nog steeds zwaar getroffen door de coronacrisis en 
schrijven over het afgelopen halfjaar opnieuw een miljoenenverlies in de boeken. Het aantal 
reizigers is nog altijd veel lager dan voor de coronapandemie. Ook eerdere inschattingen van 
de vervoerder vielen tegen door de lockdownmaatregelen die in december werden ingevoerd 
en maandenlang doorliepen in 2021. De NS vervoerde 35 procent van het aantal 
passagiers ten opzichte van voor de uitbraak van het virus.  

De vervoerder kwam over het afgelopen halfjaar uit op een negatief onderliggend resultaat van 
600 miljoen euro. Dat bedrag is exclusief steun van de Nederlandse overheid en een eenmalige 
meevaller in het Verenigd Koninkrijk. Daardoor bleef het nettoverlies uiteindelijk beperkt tot 
25 miljoen euro, tegen een min van 186 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar. 

President-directeur Marjan Rintel van de NS is blij dat haar bedrijf in ieder geval tot 1 
september 2022 kan rekenen op het financieel vangnet van de overheid. ‘Voor de gehele ov-
sector is het belangrijk dat deze lijn naar 2023 wordt doorgetrokken’, zegt zij. ’  Bron: AD, 16 
augustus 2021.  

Laagste aantal positieve tests in Apeldoorn sinds 4 juli, daling Flevoland 
laat op zich wachten 

Er zijn 256 positieve tests bijgekomen in deze regio tussen gisterochtend en vanochtend. Het 
verschil met een etmaal eerder is klein: toen testten 266 mensen positief. In de veiligheidsregio 
Noord- en Oost-Gelderland werd het laagste aantal nieuwe besmettingen (70) geteld sinds 5 
juli.  

Sinds begin deze maand zakt het aantal besmettingen in veel veiligheidsregio's weer naar het 
niveau van vóór de piek in juli. De geldt ook voor de regio Noord- en Oost-Gelderland. 
Halverwege juli kwamen in drie dagen bijna 1500 positieve tests aan het licht, de afgelopen 
drie dagen waren dat er 276 waarvan er 70 de afgelopen 24 uur. 

Dat is ook terug te zien op de regionale kaart. Negen gemeenten in Noord- en Oost-Gelderland 
kleuren grijs: dat betekent dat er in verhouding tot het aantal inwoners amper nieuwe 
besmettingen zijn geregistreerd. In Apeldoorn kwamen er 11 positieve tests bij. Sinds 4 juli 
lag dat aantal niet meer zo laag in deze gemeente. 

De enige gemeente op onze regionale kaart die donkeroranje kleurt, ligt desalniettemin wél in 
Noord- en Oost-Gelderland. In Brummen testten 29 per 100.000 inwoners positief. In absolute 
zin gaat het om slechts 6 mensen.  

In IJsselland is een vergelijkbare trend als in Noord- en Oost-Gelderland te zien. Wel kwamen 
er in IJsselland tussen gisterochtend en vanochtend wat meer besmettingen bij (89) dan de 
afgelopen twee weken op dagelijkse basis het geval was. Reden tot zorgen is dat echter niet. 
Geen enkele gemeente in IJsselland valt in negatieve zin op.  

In Flevoland is de trend iets minder gunstig. Het verschil tussen de piek in juli en huidige 
besmettingscijfers is niet zo groot als in veel andere veiligheidsregio’s. Tussen gisterochtend 
en vanochtend zijn er 97 besmettingen bijgekomen in Flevoland. Dat zijn 22,9 positieve tests 
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per 100.000 inwoners. Ter vergelijking: in Noord- en Oost-Gelderland (8,5) en IJsselland (16,8) 
ligt dat getal een stuk lager. 

In Lelystad kwamen relatief de meeste besmettingen aan het licht: 22 in absolute zin, 28 per 
100.000 inwoners.  

Het aantal nieuwe coronagevallen daalt niet meer. Voor de elfde achtereenvolgende dag ligt 
het aantal positieve tests tussen de 2000 en de 3000. Het gemiddelde steeg iets. 

Tussen gisterochtend en vanochtend kreeg het RIVM 2275 meldingen van positieve tests. Dat 
is vrijwel gelijk aan gisteren. Precies een week geleden meldde het RIVM iets meer dan 2000 
positieve tests, de maandag ervoor zo’n 2100.  

In de afgelopen zeven dagen zijn 16.418 nieuwe gevallen geregistreerd, wat neerkomt op 
gemiddeld 2345 positieve tests per dag. Dat weekcijfer is nu voor de vijfde dag op rij nauwelijks 
veranderd. Het niveau is te vergelijken met de situatie op 8 juli, aan het begin van de huidige 
golf.   

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is maandag voor de derde dag op 
rij toegenomen. Er liggen nu in totaal 703 covidpatiënten, 32 meer dan gisteren, blijkt uit 
cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Het is voor het eerst 
in bijna twee weken dat er meer dan 700 coronapatiënten zijn opgenomen.  

Op de intensive cares liggen nu 199 ernstig zieke coronapatiënten, één minder dan een dag 
eerder. Maar op de verpleegafdelingen liggen nu 504 mensen met Covid-19, de ziekte die door 
het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er 33 meer dan gisteren.  

Op de verpleegafdelingen kwamen in de afgelopen 24 uur 67 nieuwe coronapatiënten binnen. 
Op de ic’s werden tien mensen binnengebracht. ‘De instroom en bezetting van covidpatiënten 
zijn in de afgelopen week gestabiliseerd’, meldt het LCPS in een toelichting. Bron: De Stentor, 
16 augustus 2021.  

Grand Prix kunstrijden gaat dit najaar niet door 

De Grand Prix kunstrijden in het Chinese Chongqing gaat dit najaar niet door. Volgens de 
internationale schaatsunie ISU zijn er vooralsnog te weinig internationale 
vluchten beschikbaar om naar China te kunnen reizen. Bovendien kan door alle relevante 
voorzorgsmaatregelen rond het coronavirus de noodzakelijke 'bubbel' voor alle deelnemers en 
begeleiders niet worden gerealiseerd. 

De ISU nodigt andere landen uit om de organisatie van het evenement over te nemen. De 
Grand Prix in China zou plaatsvinden van 4 tot en met 7 november. Bron: AD, 16 augustus 
2021.  

Beginnend dementeren worden met coronavirus besmet in instellingen  

Corona drukt nog steeds een stempel op het onderzoek van beginnend dementerende 
ouderen. Ondanks vaccinatie en versoepelingen gebeurt het neuropsychologisch onderzoek 
(NPO) in de meeste gevallen nog steeds niet thuis bij de oudere zelf, maar bij de instellingen. 

Een Hengelose familie maakt zich daar grote zorgen om. Hun 85-jarige moeder vertoont 
verschijnselen van dementie en wordt binnenkort bij CarintReggeland onderzocht. Haar 
kinderen vinden het ongewenst dat hun moeder niet thuis ‘getest’ wordt, zoals voor corona 
wel zou zijn gebeurd. Hun bezwaar vindt geen gehoor. 
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André van Oostende vindt het onbegrijpelijk: ‘Dat aan het begin van de pandemie het 
onderzoek niet thuis kon, vanwege bijvoorbeeld de 1,5 meter, is begrijpelijk. Maar inmiddels 
is er het nodige veranderd. Ouderen zijn gevaccineerd, de mensen in de zorg in principe 
ook. De maatregel lijkt me achterhaald. Zeker in de wetenschap dat onderzoek in vertrouwde 
omgeving - dus thuis - beter is. Dit is niet in het belang van onze moeder. En ook niet van 
andere ouderen, die in dezelfde situatie zitten.’ Bron: AD, 16 augustus 2021.   

 

In België verplichte vaccinatie voor zorgpersoneel 

De Belgische minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke zal voorstellen om een 
verplichte vaccinatie voor het zorgpersoneel in te voeren. Dat heeft hij dinsdag gezegd in het 
Canvas-programma Terzake. ‘Ik zal uitdrukkelijk in de federale regering en aan de collega’s 
in de gewesten voorstellen dat we vaccinatie verplicht maken voor mensen die actief zijn in de 
zorg’, stelde hij. 

‘Ik ben het helemaal eens met de vaccinatieverplichting voor het zorgpersoneel’, zo zei de 
minister. ‘Ik denk dat de norm zou moeten zijn om je te laten vaccineren - voor mensen die 
werken in de zorg, maar ook voor artsen of kinesitherapeuten. Als voorbeeld voor andere 
mensen en voor de veiligheid.’ 

Vandenbroucke wil zich niet laten vastpinnen op een timing, maar ‘zal er geen gras over laten 
groeien’. In de loop van september zullen er eerst nog adviezen worden ingewonnen bij onder 
meer ziekenhuizen en de sociale partners. Tegelijkertijd is het juridische werk al opgestart. ‘Ik 
wil in september een aantal adviezen krijgen, maar nu zijn we al gestart met het juridisch 
werk.’ 

In juli bevalen de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België (KAGB) en haar 
Franstalige tegenhanger ARMB al aan om een verplichte vaccinatie in te voeren voor al het 
zorgpersoneel. In een advies pleitten ze voor ‘de verplichte vaccinatie voor alle verzorgend en 
niet-verzorgend personeel van ziekenhuizen, klinieken en zorginstellingen, evenals voor alle 



198 

 

artsen, andere gezondheidszorgbeoefenaars en mantelzorgers, betrokken bij (ambulante) 
zorg’. 

Begin augustus bleek 85 procent van de deelnemers aan de Grote Coronastudie van de 
UAntwerpen voorstander is van een verplichte vaccinatie van het zorgpersoneel in België. 
Bron: AD, 16 augustus 2021.  

Niet ver van huis vaccineren, maar gewoon in eigen wijk: ‘de prikbus is 
een uitkomst’ 

De coronaprikbus van de GGD West-Brabant toert de komende dagen door Bergen op Zoom. 
Wie nog geen vaccinatie heeft gehaald, kan hier zonder afspraak terecht. Een goede zet, 
getuige de rij die zich deze maandag vormt bij de bus die geparkeerd staat aan het 
Zonneplein.     

‘Door met de prikbus de wijk in te gaan, verlagen we de drempel voor veel mensen’, 
verduidelijkt Mohamed Radouani, coördinator bij de GGD. ‘Niet iedereen heeft een auto om 
naar een vaccinatielocatie te rijden, sommige mensen hebben moeite met het openbaar 
vervoer of hebben er geen geld voor.’ Bron: BN De Stem, 16 augustus 2021.   

 

Vraag naar personeel loopt hard op; voor het eerst meer vacatures dan 
werklozen 

Het aantal beschikbare banen in Nederland was in het tweede kwartaal voor het eerst groter 
dan het aantal werklozen, stelt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat kwam vooral 
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omdat er een recordaantal vacatures bijkwam door de grote vraag naar personeel bij 
bedrijven.  

Enerzijds profiteren die bedrijven van het economisch herstel na de coronacrisis, maar 
tegelijkertijd hebben veel ondernemers al langere tijd moeite om geschikt personeel te vinden. 
Zeker ook omdat het aantal werklozen blijft afnemen. 

Aan het einde van het tweede kwartaal waren er 106 banen voor iedere honderd 
werkzoekenden. In totaal waren er 327.000 vacatures, een toename van 81.000 ten opzichte 
van eind maart. Dat is met afstand de grootste stijging die het CBS ooit heeft gemeten. 
Bovendien waren er niet eerder meer dan 300.000 openstaande vacatures in Nederland. 

De sectoren met de meeste vacatures zijn de handel, zakelijke dienstverlening en de zorg. Die 
drie branches zijn samen goed voor bijna de helft van de openstaande vacatures. De horeca 
kende de snelste toename. Daar verdubbelde sinds de versoepeling van de coronamaatregelen 
het aantal vacatures. 

Het aantal banen steeg met 133.000 tot een kleine 10,9 miljoen. Daarmee ligt dat aantal nog 
29.000 banen onder het absolute record van begin 2020, net voor het begin van de 
coronacrisis. Werknemers en zelfstandigen werkten 1 procent meer uren dan een kwartaal 
eerder. 

De werkloosheid nam voor het derde kwartaal op rij af. In de maanden april tot en met juni 
daalde het aantal werkzoekenden met 27.000 tot 307.000. Dat is 3,3 procent van de 
beroepsbevolking. De werkloosheid lag begin 2020 op 3 procent, het laagste aantal ooit. 
Daarna steeg dit door de coronacrisis, maar inmiddels is er weer sprake van herstel. Door de 
coronasteun van de overheid werden grote ontslaggolven voorkomen. Bron: AD, 17 augustus 
2021.  
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Zoon verliest familie aan corona: vader, moeder en broer in één week 
overleden  

Het coronavirus heeft slachtoffers geëist binnen een familie die geen trek had in het vaccin: 
een Britse zoon moet verder zonder zijn vader (73), moeder (65) en broer (40). Ze stierven 
binnen een week na een gezamenlijk diner in Portugal. ‘Ze vielen ten prooi aan propaganda 
en waren bang voor het vaccin.’ 

Volgens de overlevende zoon Francis Goncalves uit Cardiff, zelf 43 jaar, viel zijn familie voor 
anti-vaccinatie propaganda en complottheorieën. Hij is er kapot van en wil nu waarschuwen 
voor de gevolgen van het uit China overgewaaide virus. ‘Waarom zou de overheid je pijn willen 
doen met een vaccin? Wat is daar het doel achter?’ vraagt hij zich hardop af tegen de Daily 
Mail. Hij is ervan overtuigd dat in ieder geval zijn 40-jarige broer, die zich net als zijn ouders 
in Portugal had gevestigd, met een prik verder was geholpen.  

De moeder van Francis had al onderliggende gezondheidsproblemen en ook zijn vader werd 
onlangs nog opgenomen in het ziekenhuis vanwege nierstenen. Pijnlijk verrast was de Brit 
toen ook zijn broer, ’de gezondste persoon die hij kende’, plots overleed. ‘Als hij niet in de 
sportschool stond, ging hij een stuk wandelen. Hij had 15 jaar niet gedronken en at alleen 
volgens een plantaardig dieet.’ 

De familie van Francis leefde in Portugal. Vermoedelijk heeft zijn vader corona opgelopen 
tijdens zijn eerdere ziekenhuisopname, zonder te weten dat hij daar snel weer ongewild zou 
terugkeren. Een paar dagen na het eten begonnen ze zich ziek te voelen. Een coronatest bleek 
positief te zijn. Binnen een week waren alle drie de familieleden overleden. 

In Portugal is ruim 60 procent van de bevolking gevaccineerd tegen Covid. Het Zuid-Europese 
land telt zo’n 17.500 coronagerelateerde doden, een vergelijkbaar aantal met Nederland. Bron: 
De Telegraaf, 10 augustus 2021.   

Lareb meldt tot dusver 41 meldingen van trombose in combinatie met 

verlaagd aantal bloedplaatjes na vaccinatie met vaccin AstraZeneca of 

Janssen  

Bijwerkingencentrum Lareb heeft tot dusver 41 meldingen gekregen van trombose in 
combinatie met een verlaagd aantal bloedplaatjes na een prik met een coronavaccin van 
AstraZeneca of Janssen. Bij de vorige update, twee weken geleden, ging het nog om 40 
meldingen. ‘Er wordt veel minder geprikt met de vaccins van AstraZeneca en Janssen’, 
verklaart directeur van Lareb Agnes Kant de afvlakking van het aantal meldingen. 

Van 21 van de meldingen is het vrijwel zeker dat het om de zeldzame bijwerking van de vaccins 
gaat, evenveel als twee weken geleden. In de overige 20 gevallen ging het ook om trombose in 
combinatie met een laag aantal bloedplaatjes, maar niet met dat specifieke medische beeld of 
de positieve testuitslag. Dan kun je niet concluderen dat het de bijwerking is van het vaccin, 
aldus Kant. ‘Trombose kan ook een tekort aan bloedplaatjes veroorzaken. Dat ziektebeeld is 
op zichzelf niet zo bijzonder.’ 

Ook na de vaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna zijn meldingen van trombose in 
combinatie met een laag aantal bloedplaatjes binnengekomen, tot dusver 19 in totaal. In geen 
van die gevallen werd met een test aangetoond, of bleek op basis van het medische beeld dat 
het om een bijwerking van de vaccins gaat. Bron: AD, 17 augustus 2021. 

Amerikanen verlaten Afghanistan 

Amerikaanse militairen hebben hun belangrijkste basis in Afghanistan verlaten. Het vertrek 
van de internationale troepenmacht uit de luchtmachtbasis Bagram betekent vermoedelijk 
dat hun volledige terugtrekking uit Afghanistan snel ophanden is. 
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De Amerikanen en hun buitenlandse bondgenoten zijn bezig aan de laatste fase van hun 
terugtrekking uit Afghanistan. Ze vochten daar de afgelopen 20 jaar tegen de Taliban. Italië 
en Duitsland maakten onlangs al bekend hun troepen te hebben teruggetrokken. De laatste 
Nederlandse militairen die actief waren voor de NAVO-missie Resolute Support kwamen vorige 
week terug. De twee decennia durende inzet kostte aan 25 Nederlandse militairen het leven. 
De VS verloren meer dan 2300 militairen. 

President Joe Biden had eerder dit jaar aangekondigd zijn troepen voor 11 september weg te 
halen uit Afghanistan. De krant The Washington Post ziet het verlaten van de basis als een 
teken dat de terugtrekking van de Amerikanen al binnen enkele dagen afgerond kan zijn. 
Bron: Noord-Hollands Dagblad, 1 juli 2021.  

Groningen en Nijmegen sluiten zich aan bij landelijke demonstratie van 
evenementensector 

Groningen en Nijmegen sluiten zich aan bij de landelijke demonstratie van de 
evenementensector op zaterdag 21 augustus. Volgens de organisatie hebben nu 470 
organisatoren van festivals en evenementen, evenementenlocaties en leveranciers aangegeven 
de straat op te gaan. 

Eerder werd al bekend dat er in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht vreedzame demonstraties 
zullen zijn. Partijen uit Den Haag zullen zich aansluiten bij de protestmars in Rotterdam. 
Vanaf 14.00 uur wordt in de steden gedemonstreerd. Mensen die willen meelopen kunnen 
zich op de website van de actie Unmute Us aanmelden en de looproutes vinden. 

Vrijdag maakte demissionair premier Mark Rutte tijdens een persconferentie bekend 
dat discotheken en nachtclubs tot 1 november dicht blijven. Festivals gaan sowieso tot 20 
september niet door. Kort daarna werd de demonstratie van de evenementensector 
aangekondigd. Bron: AD, 17 augustus 2021. 

Aantal webwinkels steeg hard in eerste twee kwartalen van dit jaar 

Niet eerder steeg het aantal webwinkels zo hard in de eerste twee kwartalen van een jaar als 
dit jaar, heeft dataspecialist BoldData becijferd. In de eerste zes maanden kwamen er 
bijna een vijfde meer webshops bij ten opzichte van vorig jaar. Door de coronapandemie wordt 
er veel meer online gewinkeld dan voorheen. Ook moesten fysieke winkels in de eerste paar 
maanden nog veelal gesloten blijven.  

In de eerste zes maanden van dit jaar schreven 10.340 Nederlanders zich in bij de Kamer van 
Koophandel als webwinkel, zeventien procent meer ten opzichte van dezelfde periode vorig 
jaar. Daarvan is het merendeel een eenpitter. In totaal zijn er nu 72.690 bedrijven als webshop 
geregistreerd. Bron: AD, 17 augustus 2021.  

Gezondheidsraad komt in september met advies over extra coronaprik 

De Gezondheidsraad verwacht begin september, uiterlijk half september, met een advies te 
komen om volledig gevaccineerde mensen een extra coronaprik te geven, laat een 
woordvoerster weten. Hiermee zouden mensen beter beschermd zijn tegen het coronavirus. 

Eerder werd al bekend dat het kabinet waarschijnlijk in het najaar een besluit neemt hierover. 
Het Outbreak Management Team (OMT) moet hier ook nog een advies over uitbrengen. 

De Amerikaanse regering is van plan iedereen in de Verenigde Staten een derde prik te geven, 
acht maanden nadat mensen volledig zijn gevaccineerd tegen corona, meldt The New York 
Times dinsdag. Het eerst zullen waarschijnlijk bewoners van bejaardentehuizen en 
zorgwerkers aan de beurt zijn. Bron: AD, 17 augustus 2021. 
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VS peinzen er niet over in te grijpen in Afghanistan nu Taliban oprukt: ‘Het is 
hun strijd’  

De VS hebben in niet mis te verstane bewoordingen duidelijk gemaakt dat ze militair niet 
tussenbeide komen in Afghanistan nu de Taliban steeds verder oprukken. ‘Het is nu hun land 
om te verdedigen’, aldus een woordvoerder van het Pentagon. 

Een teken dat Washington de strijd volledig overlaat aan het Afghaanse leger, is dat de 
Amerikaanse luchtmacht de laatste dagen de bombardementen op de Taliban niet op grote 
schaal heeft uitgebreid om hun opmars te stoppen. Taliban-strijders veroverden maandag, 
met de inname van het noordelijke Aibak, de zesde provinciehoofdstad in korte tijd. 

De duidelijke en harde taal van het Pentagon is een waarschuwing aan de Afghaanse regering 
en het leger dat ze nu op zichzelf staan. De meeste van de 2.500 Amerikaanse militairen die 
nog in Afghanistan waren, zijn de afgelopen weken vertrokken. Over drie weken, op 31 
augustus, eindigt officieel de Amerikaanse interventie in het land. 

Het Pentagon zei maandag wel verontrust te zijn over de forse terreinwinst van de Taliban. 
Alleen al in het weekeinde vielen drie provinciehoofdsteden in het zuiden en noorden in 
handen van de radicale strijdgroep, op sommige plaatsen na weinig verzet van het leger. Bron: 
De Volkskrant, 10 augustus 2021.  

Spelers van Noorse eredivisionist houden seksfeestje in stadion, maar 
vergeten bewakingscamera’s 

Een schandaal in het Noorse voetbal. Twaalf spelers van eersteklasser SK Brann hielden 
vorige week in het stadion een seksfeestje. Om bewijsmateriaal te voorkomen spraken ze af 
hun telefoons niet mee te nemen. Het gezelschap had echter geen rekening gehouden met de 
bewakingscamera’s.   

Noorse media schrijven dat twaalf spelers van de eersteklasser SK Brann minstens vier 
vrouwen hadden uitgenodigd voor een seksfeestje in het stadion. Na de training zou een deel 
van de selectie naar een restaurant zijn gegaan. Twaalf spelers gingen naar een nachtclub en 
gingen met het vrouwelijke gezelschap naar het Brann Stadion, waar de spelers hun 
thuiswedstrijden spelen. De telefoons werden netjes buiten het stadion gehouden, zodat zeker 
niemand gefilmd zou worden. De voetballers hadden echter geen rekening gehouden met de 
bewakingscamera’s, meldt het lokale Bergens Tidende. Rond 5 uur ‘s ochtends was de nacht 
ten einde, mét bewijsmateriaal van het veld en de kleedkamers. 

Vibeke Johannesen, algemeen directeur van SK Brann, reageerde geschrokken op de 
clubwebsite. ‘Ze hadden geen toestemming van de club. Ze waren dronken, trokken naar het 
stadion en hielden een feest. We nemen dit heel serieus en hebben al een gesprek gehad.’ Ook 
Daniel Pedersen, aanvoerder van de club en niet aanwezig op het feestje, verwerpt het voorval. 
‘Het had nooit mogen gebeuren. Het is de eerste keer in m’n carrière dat ik zoiets meemaak.’  

De feiten dateren van vorige week, inmiddels werkte SK Brann op zondagavond een 
thuiswedstrijd af, die met 3-2 werd gewonnen. Fans die al op de hoogte waren van het 
gebeuren lieten hun afkeer blijken. Zo werd een spandoek met ‘scum’ (uitschot, red.) 
opgehangen en was het ook stiller dan anders in het stadion - vooral in de openingsminuten.  

De club bevestigt dat het nadenkt over sancties. Alleen kan dat sportief wel eens de doodsteek 
betekenen. SK Brann staat ondanks de overwinning met tien punten op de laatste plaats in 
de Eliteserien en onder de feestvierders zaten ook enkele sleutelspelers. Een mogelijke 
schorsing zou dus wel erg ongelegen komen. De politie voert momenteel ook een onderzoek. 
‘We werken volledig mee aan het politieonderzoek’, meldt Johannesen. Bron: De Stentor, 17 
augustus 2021. 
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Nederlandse economie is weer gegroeid 

De Nederlandse economie is in het tweede kwartaal van dit jaar weer gegroeid, waarmee 
een einde kwam aan de recessie die het gevolg was van de tweede coronagolf in het najaar en 
de winter. De groei van 3,1 procent die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) mat ten 
opzichte van de eerste drie maanden van dit jaar is bovendien aanzienlijk groter dan 
economen in doorsnee hadden verwacht. Vooral huishoudens gaven meer uit, maar ook het 
bedrijfsleven en de overheid droegen bij aan de groei. 

De groei valt samen met het afbouwen van de coronamaatregelen zoals de lockdown van begin 
dit jaar en de heropening van de horeca en winkels. Die was dan ook al verwacht, al hadden 
door persbureau Bloomberg gepeilde economen in doorsnee de verwachting van een groei met 
1,5 procent uitgesproken. Bron: AD, 17 augustus 2021.   

Nederlandse economie harder gegroeid dan verwacht, einde aan tweede 
coronarecessie 

De Nederlandse economie is in het tweede kwartaal van dit jaar weer gegroeid, waarmee een 
einde kwam aan de recessie die het gevolg was van de tweede coronagolf in het najaar en de 
winter. De groei van 3,1 procent die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) mat ten 
opzichte van de eerste drie maanden van dit jaar is bovendien aanzienlijk groter dan 
economen in doorsnee hadden verwacht.  

Vooral huishoudens gaven meer uit, maar ook het bedrijfsleven en de overheid droegen bij 
aan de groei. De groei valt samen met het afbouwen van de coronamaatregelen zoals de 
lockdown van begin dit jaar en de heropening van de horeca en winkels. Die was dan ook al 
verwacht, al hadden door persbureau Bloomberg gepeilde economen in doorsnee de 
verwachting van een groei met 1,5 procent uitgesproken.  

De bedrijfstakken handel, vervoer en horeca, industrie en overheid, onderwijs en zorg hadden 
volgens het statistiekbureau een groot aandeel in de groei. Zo konden in de zorg weer meer 
planbare behandelingen plaatsvinden omdat de druk door corona wat afnam. Daar gaven 
consumenten ook meer aan uit, net als in de horeca. Ook aan kleding en auto’s werd flink 
meer gespendeerd.  

De heropening van horeca en winkels zorgden ervoor dat mensen weer meer geld gingen 
uitgeven. De consumptie is daarentegen nog altijd niet terug op het niveau van voor de 
coronacrisis. Toen gaven Nederlanders nog altijd 5 procent meer uit dan nu het geval is. 

Op jaarbasis groeide de economie met 9,7 procent, de grootste groei die het CBS ooit 
registreerde. Dat heeft te maken met de forse krimp van de economie in het tweede kwartaal 
van vorig jaar. Ondanks de stevige groei nu is de economie nog niet op het niveau van voor de 
coronacrisis. Vergeleken met het tweede kwartaal van 2019 is de economie nu nog 0,4 procent 
kleiner.  

De groeicijfers betreffen een eerste raming van het CBS. Over 45 dagen komt een tweede 
schatting. Het CBS waarschuwt dat vanwege de coronasituatie deze voorlopige cijfers een 
hogere onzekerheidsmarge hebben dan normaal gesproken.  

Het is nu tijd voor werkgevers om de lonen te verhogen en meer zekerheid te bieden aan 
werknemers door ze een vast contract te geven. Dat zegt vakbond CNV in reactie op de 
nieuwste groeicijfers.  CNV vindt dat de coronasteunpakketten van de overheid ‘zeer goed 
werk’ hebben verricht.  

Het CBS meldde ook dat het aantal vacatures voor het eerst groter is dan het aantal werklozen. 
Dat is volgens CNV goed nieuws. ‘Willen we de personeelstekorten oplossen, dan moeten 
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werkgevers over de brug komen’, zegt CNV-vicevoorzitter Patrick Fey. ‘Werknemers verdienen 
zekerheid, zeker na zo’n lange periode van onzekerheid in coronatijd.’ Bron: De Stentor, 17 
augustus 2021. 

In Auckland nationale lockdown na nieuwe besmetting 

In Auckland, de grootste stad van Nieuw-Zeeland, is dinsdag een nieuwe besmetting met het 
coronavirus geconstateerd. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid. Het is pas de eerste 
positieve besmetting sinds februari. 

Hoe de patiënt besmet is geraakt wordt nog onderzocht. Of premier Jacinda Ardern nieuwe 
lockdownmaatregelen gaat afkondigen hangt af van de uitkomst van dat onderzoek. Vorige 
week kondigde ze nog aan om bij lokale besmettingen 'die niet herleidbaar zijn naar de grens' 
opnieuw vroeg en hard op te treden.  

Jacinda Ardern, premier van Nieuw-Zeeland heeft een nationale lockdown afgekondigd nadat 
er één coronabesmetting is gemeld in Auckland. 

De lockdown zal een week duren in Auckland, de rest van het land gaat drie dagen op slot. De 
lockdown houdt in dat alle samenkomsten worden afgelast en publieke locaties worden 
gesloten. Alleen essentiële diensten blijven open en ook scholen moeten sluiten. Bron: AD, 17 
augustus 2021.  

In VS krijgt iedereen derde prik 

De Amerikaanse regering van president Joe Biden is van plan iedereen in de Verenigde Staten 
een derde prik te geven, acht maanden nadat mensen volledig zijn gevaccineerd tegen 
corona. The New York Times bericht dat de VS al half september willen beginnen met het 
toedienen van de derde prik. Die moet extra bescherming bieden tegen de Deltavariant van 
het virus. De krant baseert zich op gesprekken met regeringsfunctionarissen.  

Het eerst zullen waarschijnlijk bewoners van bejaardentehuizen en zorgwerkers aan de beurt 
zijn. De regering van president Biden is volgens The New York Times van plan het besluit deze 
week officieel wereldkundig te maken. In ieder geval zullen Amerikanen die zijn ingeënt met 
vaccins van Pfizer en Moderna worden aangespoord een derde prik te halen. Mensen die zijn 
gevaccineerd met Johnson & Johnson (Janssen) waarschijnlijk ook. Bron: AD, 17 augustus 
2021.  

Daling aantal coronabesmettingen is voorblij 

De daling van het aantal coronabesmettingen is zo goed als voorbij. In de afgelopen week zijn 
ongeveer evenveel besmettingen vastgesteld als in de week ervoor. In sommige regio's loopt 
het aantal positieve tests waarschijnlijk zelfs iets op. 

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) komt dinsdag weer met de 
wekelijkse cijfers over de stand van de uitbraak. In de zes dagen na de laatste update zijn 
14.253 positieve tests geregistreerd, gemiddeld ongeveer 2375 per dag. Dit betekent dat het 
weekcijfer dinsdag tussen de 16.000 en 17.000 kan uitkomen. Vorige week meldde het RIVM 
iets meer dan 18.000 nieuwe gevallen in de zeven dagen ervoor. 

Het RIVM meldt ook hoeveel coronapatiënten in de afgelopen week zijn opgenomen in 
ziekenhuizen. Dat zou iets verder kunnen dalen. Vorige week meldde de dienst 421 nieuwe 
opnames in een week tijd, tegen 573 de week ervoor. Het aantal sterfgevallen dat in een week 
tijd is gemeld, blijft waarschijnlijk ongeveer gelijk. Dat komt waarschijnlijk uit op meer dan 
40. Vorige week meldde het RIVM 46 sterfgevallen, de week ervoor 28 en nog een week eerder 
21. Bron: AD, 17 augustus 2021. 
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Tweederde van Nederlanders is voorstander van derde prik voor 
kwetsbaren 

Twee derde van de Nederlanders is voorstander van het aanbieden van een derde 
coronaprik aan kwetsbaren, meldt EenVandaag op basis van een opiniepanel onder ruim 
27.000 leden. Zestien procent vindt dat geen goed idee en een op de vijf weet niet wat ze van 
een zogenoemde 'booster' voor kwetsbaren vindt. ‘Veel van hen willen verder onderzoek naar 
de langetermijneffecten van de vaccins afwachten’, aldus het tv-programma. 

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 derde dosis wordt aangeboden 
vanwege de erg besmettelijke Delta-variant van het virus. 

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) riep begin deze maand 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, 
17 augustus 2021.   

Corona maakt kamperen weer populair: 'Vorig jaar was goed, dit jaar is 
nog beter’ 

Kamperen is weer helemaal hot. Er komen steeds meer campings bij en dan vooral kleintjes 
die opereren op boerenerven onder de vlag van Stichting Vrije Recreatie (SVR). Die groei zette 
al voor corona in, maar de pandemie gaf er een aardige extra zwaai aan, blijkt uit cijfers van 
SVR en de Kamer van Koophandel. Herre Dijkema van VisitVeluwe: ‘De campingtrend is back 
to basic.’ 

Tentenbouwer De Waard in Heerde ziet het. Boerencampingorganisatie SVR en het regionaal 
bureau voor toerisme VisitVeluwe ook. En campingeigenaren Ilse en Teo van Voorst (allebei 
53) van camping de Meulebarg aan de rand van Elspeet maken het elke dag mee: kamperen 
is back in business. Jarenlang ging de curve naar beneden, nu zijn ze weer voller dan vol. Teo: 
‘Vorig jaar was goed, dit jaar is nog beter.’ Bron: De Stentor, 17 augustus 2021.  

Na drie dagen van stijging is aantal coronapatiënten in ziekenhuizen 
gedaald  

Het RIVM meldt over de afgelopen week een lichte daling van het aantal positieve tests en 
sterfgevallen.  

Na drie dagen van stijgingen is het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen 
dinsdag gedaald. Er liggen nu in totaal 686 covidpatiënten, 17 minder dan maandag, blijkt 
uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). 

Op de intensive cares liggen nu 199 ernstig zieke coronapatiënten, één minder dan een dag 
eerder. Op de verpleegafdelingen daalde het aantal mensen met Covid-19, de ziekte die door 
het coronavirus wordt veroorzaakt, met 16 tot 488. Op de verpleegafdelingen kwamen in de 
afgelopen 24 uur 72 nieuwe coronapatiënten binnen. Op de ic's werden 9 mensen 
binnengebracht.  

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) presenteert de 
weekcijfers: Zowel het aantal nieuwe coronagevallen als het aantal ziekenhuisopnames door 
het virus is in de afgelopen week heel licht gedaald. Ook het aantal gemelde sterfgevallen ging 
een klein beetje omlaag. 
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Het RIVM kreeg in de afgelopen zeven dagen 16.564 meldingen van positieve tests. Dat is 8 
procent minder dan de week ervoor, toen er iets meer dan 18.000 bevestigingen van 
besmettingen kwamen. 

De coronaklachten waren bij 408 mensen zo ernstig dat ze in een ziekenhuis moesten worden 
opgenomen. Van hen belandden 90 op een intensive care. Het zijn de laagste opnamecijfers 
in een maand tijd. Vorige week meldde het RIVM 421 ziekenhuisopnames, van wie 115 op de 
intensive care. Het RIVM kreeg bericht dat 42 coronapatiënten aan de besmetting zijn 
overleden. Dit zijn vooral 80-plussers. Vorige week waren het er 46. Bron: AD, 17 augustus 
2021.     

RIVM meldt voor afgelopen 24 uur 2358 nieuwe coronabesmettingen  

Het RIVM heeft afgelopen etmaal 2358 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Dat zijn er 
ruim honderd meer dan een dag eerder en ongeveer evenveel als het weekgemiddelde. 

Zowel het dagcijfer als het zevendaags gemiddelde blijven afgelopen dagen rond dezelfde 
aantallen schommelen. Voor de twaalfde achtereenvolgende dag ligt het aantal positieve tests 
tussen de 2000 en de 3000. 

Afgelopen 24 uur werden vijf nieuwe sterfgevallen als gevolg van corona geregistreerd. Dat 
betekent niet dat al deze mensen afgelopen dag zijn overleden, want soms duurt het even voor 
een sterfgeval wordt doorgegeven. 

In Amsterdam kreeg het hoogste aantal mensen een positieve testuitslag, namelijk 213. In 
Rotterdam werden 122 nieuwe coronagevallen gemeld, in Den Haag 70, in Almere 58 en in 
Utrecht 48. Bron: AD, 17 augustus 2021.     

Aantal coronagevallen neemt nog altijd af, maar daling gaat minder hard 

Het aantal positieve coronatesten is de afgelopen week met 8 procent gedaald. Dat meldt het 
RIVM vanmiddag. In totaal kregen 16.564 geteste mensen te horen dat zij het coronavirus 
onder de leden hebben.   

De cijfers betreffen de periode van 11 tot en met 17 augustus. Een week eerder eindigde het 
aantal coronagevallen op 18.048. Dat was toen een daling van veertien procent. Al met al lijkt 
de afname van het aantal besmettingen te stagneren. 

Het aantal coronagevallen daalde van 103 naar 98 per 100.000 inwoner. Het aantal nieuwe 
ziekenhuisopnames bedroeg afgelopen week 408, een lichte daling van 6 procent. Nog eens 
90 mensen belandden op de intensive cares, ruim een kwart minder dan vorige week. In totaal 
42 Nederlanders bezweken aan corona. Dat waren er 46 vorige week.  

Het percentage positieve testen kwam uit op 14,7 procent. Dat is 1,6 procentpunt hoger dan 
de week daarvoor, sowieso stijgt dit percentage al enige tijd. Oorzaak lijkt de besmettelijke 
deltavariant.  

Het reproductiegetal ligt ondertussen iets onder de 1: verschillende metingen bepalen de 
waarde ergens tussen de 0,92 en 0,96 procent. Dat betekent dat iedere besmette persoon 
minder dan één persoon besmet en dat het coronavirus in remissie is. Het reproductiegetal is 
afgelopen tijd gestegen, hiervoor lag het nog op 0,87 procent.   

De meeste mensen raakten besmet door een huisgenoot of door bezoek. Vakantie blijft deze 
zomermaanden een belangrijke bron: bijna een vijfde van de positieve coronagevallen is kort 
daarvoor in het buitenland geweest.  
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De meeste vakantiebesmettingen, 492 in totaal, zijn afkomstig uit Spanje. Dat is 14,4 procent 
van het totaal. Griekenland volgt met 14 procent op de voet (478 coronagevallen). Frankrijk 
sluit de top 3 (379 gevallen en 11,1 procent). Een week eerder sprong Griekenland er nog 
sterk bovenuit, onder meer nu veel jongeren vakantie vierden in Chersonissos. Liefst 679 
Griekenlandgangers testten toen positief, bijna een kwart van het totaal. 

Het aantal mensen dat vermoedelijk in Turkije of Marokko besmet is geraakt neemt in de 
nieuwste cijfers fors toe. Afgelopen week bleken 364 vakantiegangers corona te hebben 
opgelopen na terugkomst uit Turkije. Dat zijn er bijna vijf keer zoveel dan de 74 van vorige 
week. Van het aantal Marokkogangers testte 281 mensen positief, vorige week waren dat er 
slechts 61. 

 
 
 
Reizigers die terugkeren van vakantie worden op Eindhoven Airport gecontroleerd op hun 
coronabewijs. Veel coronabesmettingen blijken herleidbaar tot vakanties in Spanje, 
Griekenland, Frankrijk, Turkije en Marokko. © ANP  

 

Het RIVM kwam vanmiddag uiteraard ook met de dagkoersen. Van maandag op dinsdag 
registreerde het instituut 2358 nieuwe coronabesmettingen. Dat zijn er ruim honderd meer 
dan een dag eerder en ongeveer evenveel als het weekgemiddelde.  

Zowel het dagcijfer als het zevendaags gemiddelde blijven afgelopen dagen rond dezelfde 
aantallen schommelen. Voor de twaalfde achtereenvolgende dag ligt het aantal positieve tests 
tussen de 2000 en de 3000. Afgelopen 24 uur werden vijf nieuwe sterfgevallen als gevolg van 
corona geregistreerd. Dat betekent niet dat al deze mensen daadwerkelijk de afgelopen dag 
zijn overleden, want soms duurt het even voor een sterfgeval wordt doorgegeven.  

In Amsterdam kreeg het hoogste aantal mensen een positieve testuitslag, namelijk 213. In 
Rotterdam werden 122 nieuwe coronagevallen gemeld, in Den Haag 70, in Almere 58 en in 
Utrecht 48.  
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Eerder vandaag werd al bekend dat het aantal coronapatiënten in de Nederlandse 
ziekenhuizen na drie dagen van stijgingen weer is gedaald. Er worden nu in totaal 686 
Covidpatiënten verpleegd, 17 minder dan maandag, blijkt uit cijfers van het Landelijk 
Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).   

Van dat aantal huisvesten de intensive cares 199 zieke coronapatiënten, één minder dan een 
dag eerder. Op de verpleegafdelingen daalde het aantal mensen met Covid-19, de ziekte die 
door het coronavirus wordt veroorzaakt, met 16 tot 488.  

Sinds het begin van de uitbraak zijn iets meer dan 1,9 miljoen mensen in Nederland positief 
getest. Onder hen zijn bijna 188.000 mensen die in de zorg werken en meer dan 84.000 
mensen die in het onderwijs en de kinderopvang werken. Van bijna 18.000 mensen is zeker 
dat ze aan het virus zijn overleden. De werkelijke aantallen liggen hoger. Bron: AD, 17 
augustus 2021.    

In België is de arbeidsmarkt weer op niveau van voor coronacrisis  

De arbeidsmarkt is in België weer op het niveau van voor de coronacrisis. Dat meldt het 
Belgische statistiekbureau Statbel. De werkgelegenheidsgraad komt volgens een voorlopige 
schatting uit op 71 procent, het hoogste niveau sinds augustus 2019. Dat is de verhouding 
tussen de totale werkgelegenheid en de bevolking op arbeidsleeftijd, tussen de 20 en 64 jaar 
oud. 

De werkloosheid beweegt ook weer naar een niveau van voor de crisis. Die werd voor juni 
geschat op 5,9 procent, tegen 6,8 procent een maand eerder. De werkloosheid is in Wallonië 
ruim twee keer zo hoog als in Vlaanderen. Bron: AD, 17 augustus 2021.    

Geen angst of weerstand meer om dierbaren in verpleeghuis te laten 
opnemen: ‘Mensen zien weer dat het veilig is’ 

Corona is geen struikelblok meer bij opnamen in West-Brabantse verpleeghuizen. De angst 
en weerstand die in 2020 onder invloed van besmettingsgolven en overlijdens ontstond om 
dierbaren te laten opnemen in het verpleeghuis, zijn zo goed als weg.  

Dat melden regionale verpleegzorgorganisaties desgevraagd. Terwijl ze bij Tante Louise in de 
regio Bergen op Zoom (totaal 1.150 bedden) tijdens coronapieken met lege bedden kampten, 
is die leegstand alweer opgedroogd. Wachtlijsten zijn weer richtinggevend bij 
verpleeghuisopname. Bron: BN De Stem, 17 augustus 2021.   

Corona-uitbraak in Eerbeeks verzorgingshuis onder gevaccineerde 
bewoners 

Corona heeft verzorgingshuis De Beekwal in Eerbeek zwaar getroffen. Al zeventien bewoners 
en zeventien medewerkers hebben binnen een week tijd het virus opgelopen. Enkele bewoners 
hebben, ondanks een vaccinatie, last van ernstige klachten.  

Dat meldt zorginstelling Riwis, waar het Eerbeekse verzorgingshuis onder valt. De 
besmettingen in het verzorgingshuis liepen afgelopen week hard op. Inmiddels zijn er meer 
dan dertig besmettingen geconstateerd, zeventien bewoners en zeventien medewerkers testten 
positief. In totaal wonen er volgens Riwis-woordvoerder Annemarijn Gouma zo’n 125 mensen 
in De Beekwal en loopt er ongeveer evenveel personeel rond. Bron: De Stentor, 17 augustus 
2021.    
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Aantal eerste coronavaccinaties neemt nauwelijks toe 

Het aantal eerste coronaprikken dat wordt gezet neemt nauwelijks nog toe, aldus het RIVM 
vandaag in de weekrapportage van de vaccinatiecijfers. Dat geldt volgens het instituut voor de 
meeste leeftijdsgroepen.  

Afgelopen week zijn ruim 725.000 coronavaccinaties gezet. Ongeveer 650.000 daarvan zijn 
tweede prikken. 

Alleen in de jongste leeftijdsgroep is een lichte toename te zien van het aantal eerste prikken, 
aldus het RIVM. Van alle tieners geboren tussen 2004 en 2009 heeft nu 46 procent een eerste 
vaccinatie gekregen. Een deel van de jongeren die in 2009 zijn geboren, moet nog 12 jaar 
worden en kan dus nog geen prikafspraak maken. Als zij niet worden meegerekend is de 
opkomst onder 12- tot en met 17-jarigen momenteel 49 procent. 

In totaal werden tot en met afgelopen zondag ongeveer 22,3 miljoen prikken gezet. Bron: AD, 
17 augustus 2021.    

Huisarts verwijdert Twitter na ophef over tweets: ‘Antivaxers mogen van 
mij doodvallen’ 

De Bredase huisarts Berend Nikkels heeft zijn Twitteraccount verwijderd. Dat deed hij nadat 
er zondagavond ophef ontstond rond een aantal berichten op zijn profiel. Naar eigen zeggen 
is Nikkels gehackt en heeft hij hiervan aangifte gedaan. 

‘Ik schop types als jij helemaal naar buiten. Ik zeg: lekker niet vaccineren, maar dan ook niet 
bij ons artsen komen janken als je Covid krijgt, want wij hebben wel wat beters te doen dan 
aso’s behandelen. Jullie hebben er zelf voor gekozen’, was één van de opvallende tweets op 
het profiel van Nikkels. 

Ook de andere berichten die zondagavond in korte tijd verschenen op zijn profiel gingen over 
het wel of niet vaccineren tegen het coronavirus. ‘De antivaxers mogen van mij helemaal 
doodvallen, geen respect! Aso’s’, viel bijvoorbeeld te lezen. Bron: AD, 17 augustus 2021.    

Dertien gemeenten met amper nieuwe besmettingen, gunstige trend van 
weekcijfers gestopt 

Er zijn 266 positieve tests bijgekomen in deze regio tussen gisterochtend en vanochtend. Het 
aantal nieuwe besmettingen zit al dagen rond hetzelfde niveau. Wel kleuren vandaag liefst 
dertien gemeenten in de Stentor-regio grijs op de coronakaart. De weekcijfers in de regio zijn 
minder gunstig. 

Voor de vierde dag op rij ligt het aantal positieve tests in de veiligheidsregio’s IJsselland, 
Noord- en Oost-Gelderland en Flevoland rond de 260. Zaterdag meldde het RIVM er 258, 
zondag 266, gisteren 256 en vandaag dus 266.  

Dat is in lijn met de landelijke trend. Na een daling van het aantal besmettingen sinds half 
juli schommelt het aantal positieve tests al dagen nauwelijks.  

Ten opzichte van de afgelopen dagen valt op dat de coronakaart van deze regio wat grijzer 
kleurt. Het aantal gemeenten dat grijs is - zeven of minder positieve tests per 100.000 
inwoners - is de afgelopen dagen opgelopen van acht en elf naar dertien vandaag. Drie van die 
dertien gemeenten hadden enkele nieuwe besmetting afgelopen etmaal, te weten Dalfsen, 
Rijssen-Holten en Olst-Wijhe.   
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Daarnaast valt op dat er vandaag twee gemeenten donkeroranje kleuren. Het gaat om 
Staphorst (35 positieve tests per 100.000 inwoners) en Voorst (36 positieve tests per 100.000 
inwoners). In absolute aantallen gaat zowel in Staphorst (6) als in Voorst (9) om een kleine 
groep.  

Ook in de weekcijfers, die elke dinsdag worden gepubliceerd door het RIVM, komt naar voren 
dat van een verdere daling van het aantal nieuwe besmettingen in deze regio geen sprake meer 
is. Sterker nog: in IJsselland, Noord- en Oost-Gelderland en Flevoland is het aantal positieve 
tests licht gestegen ten opzichte van een week eerder.  

Daarnaast valt op dat er in één week in Flevoland (135 per 100.000 inwoners) fors meer 
besmettingen zijn bijgekomen dan in IJsselland (87) en Noord- en Oost-Gelderland (84). Ook 
vorige week lag het aantal besmettingen per 100.000 inwoners in de polderprovincie al een 
stuk hoger. 

Na drie dagen van stijgingen is het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen 
dinsdag gedaald. Er liggen nu in totaal 686 covidpatiënten, 17 minder dan maandag, blijkt 
uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). 

Op de intensive cares liggen nu 199 ernstig zieke coronapatiënten, één minder dan een dag 
eerder. Op de verpleegafdelingen daalde het aantal mensen met Covid-19, de ziekte die door 
het coronavirus wordt veroorzaakt, met 16 tot 488. 

Op de verpleegafdelingen kwamen in de afgelopen 24 uur 72 nieuwe coronapatiënten binnen. 
Op de ic’s werden 9 mensen binnengebracht. ‘De instroom van covidpatiënten in de kliniek is 
afgelopen week gestabiliseerd. Op de ic daalde de instroom van nieuwe patiënten. Door de 
langere ligduur op de ic leidt dit waarschijnlijk niet direct tot een grote daling van de 
covidbezetting op de ic’, stelt het LCPS in een toelichting. Bron: De Stentor, 17 augustus 2021.  

 

MPS De Zonnebloem vaart vanaf maandag 30 augustus weer eens uit, richting Koblenz. © 
foto Frank de Roo  
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De Zonnebloem eindelijk weer met gasten van anker: ‘Het werd tijd’ 
 
Eind deze maand gooit De Zonnebloem na anderhalf jaar ‘gelukkig weer eens’ de trossen los. 
Met enige beperking nog, dat wel. Richting het vertrouwde Koblenz. ‘Het werd tijd.’ 
 
Op het Bredase hoofdkantoor van de vereniging durven ze het op halve kracht weer aan met 
motorpassagiersschip De Zonnebloem. Maandag 30 augustus neemt kapitein Jolle Wietse 
Visser welgeteld 35 deelnemers met evenzoveel begeleiders mee. Sinds de coronacrisis lag het 
aangepaste schip voornamelijk aangemeerd onder de Mandelabrug in Arnhem. Bron: BN De 
Stem, 17 augustus 2021.  

Half miljoen patiënten met verstoord immuunsysteem zijn niet 
beschermd door coronavaccins 

Ongeveer een half miljoen patiënten in Nederland met een verzwakt of verstoord 
immuunsysteem zijn niet of onvoldoende beschermd door coronavaccins. Dat is een van de 
conclusies van een onderzoek van onder meer UMC Groningen, het Erasmus MC, UMC 
Utrecht en ZonMw, financier van onderzoek in de gezondheidszorg. Mogelijk kan een derde of 
een vierde prik uitkomst bieden voor deze patiënten, maar dit moet nog onderzocht worden. 

‘Het lijkt erop dat er bij nier- en longtransplantatiepatiënten veel mensen tussen zitten die 
niet goed beschermd zijn na het vaccineren. Datzelfde geldt voor patiënten die een ernstige 
afweerstoornis hebben. Ook zijn er patiënten met bloedziekte die mogelijk niet beschermd 
zijn’, zegt onderzoekcoördinator Daniël Warmerdam. 

Onder meer dialysepatiënten en bepaalde patiënten die nog geen immuunonderdrukkende 
medicatie gebruiken zijn volgens de onderzoekers mogelijk wél goed beschermd door 
vaccinaties. ‘Het positieve is dat een aantal groepen wel beschermd zijn, maar er zijn ook heel 
veel mensen die niet goed reageren op vaccinatie’, aldus Warmerdam. Bron: AD, 17 augustus 
2021.  
 

Koningin Elisabeth blijft op landgoed Balmore ondanks positieve 
coronatest bij een medewerker 
 
Ondanks een positieve coronatest bij een medewerker, blijft koningin Elizabeth (95) tijdens 
haar zomervakantie gewoon op het Schotse landgoed Balmoral. Dat meldt onder meer de BBC, 
op basis van The Sun.  
 
De medewerker werd zaterdag na een positieve PCR-test naar huis gestuurd. Volgens bronnen 
van The Sun worden medewerkers op Balmoral dagelijks getest op het coronavirus. Een 
woordvoerder van Buckingham Palace zegt in een reactie tegen de BBC dat er procedures zijn 
opgesteld voor het geval een medewerker positief wordt getest op Covid-19. 

De 95-jarige vorstin is al twee keer gevaccineerd. Na de positieve test van de werknemer 
zijn voorzorgsmaatregelen genomen: medewerkers moeten een gezichtsmasker dragen en 
afstand houden. 

De koningin blijft naar verwachting tot begin oktober in Schotland. Ze zal regelmatig door 
familieleden worden bezocht. Prins Andrew en zijn ex-vrouw Sarah Ferguson en hun dochter 
Eugenie verblijven momenteel ook op het landgoed. Naar verwachting zullen prins William en 
zijn vrouw Catherine later deze maand een bezoek brengen. Bron: AD, 17 augustus 2021.  
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Mondmaskers blijven in Amerikaanse openbaar vervoer tot begin volgend 
jaar 
 
Mondmaskers tegen corona blijven in het Amerikaanse vervoer verplicht tot begin volgend 
jaar. De Amerikaanse regering is van plan om de eis voor reizigers in vliegtuigen, treinen en 
bussen en op luchthavens en in treinstations te verlengen tot 18 januari om het aanhoudende 
risico op Covid-19-besmettingen aan te pakken. 
 
Volgens het persbureau Reuters zijn grote Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen dinsdag 
op de hoogte gebracht van de geplande verlenging tijdens overleg met betrokken instanties. 
De huidige voorschriften, die van kracht werden kort nadat Biden in januari was aangetreden, 
vereisen mondkapjes in bijna alle vormen van openbaar vervoer. 
 
Het betreft ook schepen, metro's, taxi's en deelauto's en vervoersknooppunten zoals bus- of 
veerbootterminals, metrostations en zeehavens. Volgens de autoriteiten voor de 
burgerluchtvaart (FAA) weigerden 2867 vliegtuigpassagiers een masker te dragen, afgaande 
op de meldingen die de FAA sinds 1 januari van luchtvaartmaatschappijen ontving. Bron: AD, 
17 augustus 2021.    
 

Steeds meer danceliefhebbers gaan naar buurlanden 
 
Nu het nog altijd bijna onmogelijk is om in Nederland naar een feest of festival te gaan, trekken 
steeds meer danceliefhebbers naar de buurlanden. Wie volledig gevaccineerd is of getest, kan 
daar feesten. Afgelopen weekend konden duizenden Belgen (en Nederlanders) naar een 
festival bij het Atomium in Brussel.  
 
‘Als het hier niet kan, dan ga ik kijken waar het wel kan,’ zegt de 34-jarige Marleen, die niet 
met haar achternaam in de krant wil. Samen met haar vriend gaat ze zaterdag 4 
september naar een feest met de Nederlandse dj Reinier Zonneveld in de openluchtclub La 
Clairière aan de rand van Parijs. 
 
Om in Frankrijk een evenement te bezoeken zonder coronaregels moet je volledig gevaccineerd 
zijn of een test doen. ‘We zijn allebei volledig gevaccineerd, dus we komen gewoon binnen,’ 
vertelt ze enthousiast. ‘Ik kan nu in de weekenden niet altijd mijn energie kwijt en festivals 
vind ik erg leuk. Ieder weekend naar het buitenland zal niet lukken, maar één keer kan wel.’ 
 
Zo trekken meer Nederlanders naar het buitenland om te feesten. In Facebookgroepen waar 
Nederlandse jongeren filmpjes van festivals delen, zijn beelden te zien van festivals in 
Frankrijk, Duitsland en België. 
 
Dat staat in schril contrast met de Nederlandse festivals waar maximaal 750 personen 
toegelaten worden vanwege de coronamaatregelen. Dat aantal is voor veel organisatoren niet 
rendabel door de kosten die gemaakt moeten worden. Het aantal festivals dat in Nederland 
met de huidige voorwaarden doorgaat is daarom klein. Kaarten voor festivals die wel doorgaan 
zijn erg gewild. De tien feesten die Thuishaven in West de komende weken geeft voor 750 
gelukkigen, waren allemaal binnen mum van tijd uitverkocht. Via verkoopsites gaan de 
kaartjes voor de feesten inmiddels twee tot drie keer over de kop. Bron: AD, 17 augustus 2021. 
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DuPont ontslaat hoestende werknemer die weigerde naar huis te gaan 
 
Chemiebedrijf DuPont uit Dordrecht mag een werknemer ontslaan, die ernstig hoestend op 
werk verscheen en ondanks nadrukkelijk advies van zijn collega's weigerde naar huis te 
gaan. Twee dagen later bleek de man besmet te zijn met het coronavirus. 
 
Zeker vier collega's adviseerden de man halverwege maart naar huis te gaan, gelet op zijn 
verkoudheidsklachten. Hij weet het echter aan zijn bronchitis en bleef, maar besloot zich een 
dag later toch ziek te melden en zich te laten testen. Weer een dag later kwam de uitslag: 
corona. 
 
Zijn werkgever wilde hem op staande voet ontslaan, maar dat ging de kantonrechter te ver. 
Wel mag de arbeidsovereenkomst met inachtneming van de opzegtermijn worden ontbonden. 
Overigens niet op grond van verwijtbaar handelen, zoals DuPont inbracht, maar vanwege de 
verstoorde arbeidsverhouding. 
 
De gevolgen voor DuPont zijn weliswaar beperkt gebleven - de man heeft hooguit één collega 
besmet - maar het vertrouwen is geschaad. Dat de werknemer geen berouw toont, maar blijft 
volhouden dat zijn collega's liegen, maakt de vertrouwensbreuk alleen nog maar groter. 
Daardoor is er volgens de kantonrechter een onwerkbare situatie ontstaan en mag de 
arbeidsovereenkomst per 1 oktober worden ontbonden. De door de man geëiste 
ontslagvergoeding van 200.000 euro werd door de rechter afgewezen. Bron: AD, 17 augustus 
2021.  
 

Directeur gelooft in doorgaan van 40ste editie Rotterdam Marathon: ‘Wij 
zijn positief gestemd’ 
 
Tienduizenden atleten die op 24 oktober door Rotterdam lopen, aangemoedigd door 
honderdduizenden toeschouwers. Dat beeld lijkt bijna te mooi om waar te zijn. Toch is 
marathondirecteur Mario Kadiks voorzichtig optimistisch over het doorgaan van de 40ste NN 
Marathon Rotterdam. ‘Wij zijn positief gestemd.’ 
 
Vele lopers begonnen de afgelopen weken aan de voorbereidingen voor de jubileumeditie, maar 
steeds meer vragen zij zich af of het wel zinvol is. Zowel in binnen- als buitenland zijn voor 
komend najaar al grote lopen van de agenda gehaald. Zo gaat er een streep door de Bredase 
Singelloop die op 3 oktober zou worden gehouden. Een woordvoerder noemde de kans op een 
normale Singelloop ‘nihil’. Met een kleine 20.000 deelnemers en zo’n 85.000 toeschouwers is 
dat evenement nog een stuk kleiner dan de Rotterdam Marathon. Bron: AD, 17 augustus 
2021.    
 

Zweedse regio Värmland door Noorwegen op rood gezet op pandemiekaart 
 
Bij een tantrafestival op het Zweedse platteland hebben de deelnemers zich niet zo strikt aan 
de coronaregels gehouden. Het aantal besmettingen stijgt zodanig snel dat Noorwegen de 
Zweedse regio op de pandemiekaart weer rood heeft gekleurd. Bij de toegangspoort werd 
bezoekers noch een vaccinatiebewijs noch een negatieve testuitslag gevraagd. 
 
De Zweedse provincie Värmland reageert ontsteld, maar echt verbazingwekkend is het niet. 
Na een grootschalig tantrafestival, waar vijfhonderd internationale deelnemers een kleine 
week ‘intimiteit en genot’ praktiseerden, vindt de regionale covidcurcurve haar weg rap 
omhoog.  
 
Festival Ängsbacka is in tantrische kringen een wereldberoemd festivalcentrum met een 
cursusaanbod dat zich richt op ‘persoonlijke en spirituele groei’. Hier moet je zijn als je je 
aangetrokken voelt tot een weekendworkshop ‘Dance into Your Lust’ of je je in je vrije tijd 
graag verdiept in ‘sjamanistische en seksuele wijsheid’. De  week stond volgens de website in 
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het teken van ‘workshops, muziek, dans, bewuste seksualiteit en ontmoetingen vanuit het 
hart’. 
 
In het dunbevolkte en dichtbeboste Värmland zal er sinds de begindagen van Ängsbacka met 
enige argwaan en scheve blikken naar het zootje hippies zijn gekeken. Vooral ’s zomers trekt 
het karavanen van – in de ogen van velen – promiscue alternatievelingen, die er wekenlang op 
zoek gaan naar hun verborgen verlangens en hun innerlijke kind. 
 
Eind juli meldde de eerste coronapositieve zich op het festivalterrein. Ook na zo’n twintig 
bevestigde coronagevallen ontving het centrum nog altijd nieuwe gasten. De patiënten, zo was 
het argument, bevonden zich in isolatie. Inmiddels is van ruim honderd deelnemers 
bekend dat ze tijdens de tantracursus besmet zijn geraakt.  
 
De festivalleiding verklaarde de camping de rest van de zomer te sluiten en alle geplande 
activiteiten af te gelasten. Ängsbacka schrijft ‘een grote verantwoordelijkheid bij het individu 
te hebben gelegd’ en de verdenking te hebben dat ‘deelnemers de routines rond covid niet zo 
strikt hebben gevolgd als vorig jaar’. 
 
De organisatoren valt vanzelfsprekend hevige kritiek ten deel. Ze hebben geen adequate 
maatregelen genomen voor infectiebeheersing, klinkt het verwijt. Een aantal festivalbezoekers 
neemt het de leiding ook kwalijk dat ze niet tijdig zijn ingelicht over de bevestigde 
covidbesmettingen en beschuldigen Ängsbacka ervan hun cursusinkomsten belangrijker te 
vinden dan het welzijn van de aanwezigen. Bron: AD, 17 augustus 2021.   
 

In Nieuw-Zeeland zijn vier nieuwe coronabesmettingen gemeld  
 
In Nieuw-Zeeland zijn vier nieuwe besmettingen met het coronavirus geconstateerd. Het gaat 
opnieuw om de Deltavariant. Het totaal aantal besmettingen komt nu op vijf te staan, nadat 
het land maandenlang coronavrij was. 
Sinds vannacht is Nieuw-Zeeland voor het eerst sinds maart 2020 weer volledig in lockdown. 
De lockdown blijft drie dagen van kracht in het hele land en zeven dagen in de grootste stad 
van het land, Auckland, waar de besmetting is vastgesteld. 
 
Premier Jacinda Ardern kondigde de maatregel aan op een speciaal ingelaste persconferentie. 
De lockdown houdt in dat alle samenkomsten worden afgelast en publieke locaties worden 
gesloten. Alleen essentiële diensten blijven open en ook scholen moeten sluiten. 
 
Het is nog niet bekend waar de besmetting vandaan is gekomen. Momenteel is er geen bewijs 
dat de betreffende persoon besmet het land in is gekomen, melden lokale 
gezondheidsautoriteiten. Dit zou betekenen dat de persoon het virus in het land heeft 
opgelopen en er meer mensen besmet zijn.  
 
Nieuw-Zeeland is een van de weinige landen ter wereld waar lange tijd nauwelijks 
coronamaatregelen golden. Bron: AD, 17 augustus 2021. 
 

Entertainmentsector met stomheid geslagen door camping bij circuit 
Zandvoort  
 
De entertainmentsector is met stomheid geslagen door het bericht dat er bij de Formule 1 op 
het circuit van Zandvoort begin september een camping is. Dit terwijl er een streep door 
meerdaagse evenementen ging vanwege overnachtingen. Op Twitter wordt het nieuwsbericht 
massaal gedeeld. 
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@ ANP 
 
‘Maar het is geen festival’, schrijft KINK-dj Michiel Veenstra bitter terwijl hij een link naar de 
website van de zogeheten Formule 1 Village bij circuit Zandvoort deelt. ‘Gewoon aanbieden 
dat het een meerdaags feestje wordt zo. Ik kan hier echt zo intens boos om zijn. Wat zullen ze 
lachen om die stinkende festivalhippies, de brallende poloshirts bij de VIP-borrel op de F1.’ 
 
Cabaretier en podcastmaker Wouter Monden reageert woest onder de tweet van Veenstra. 
‘Echt he. Ongelooflijk. Nog bozer dan ik al was. Een festival met kutmuziek en raceauto’s. Rot 
toch een eind op’, schrijft hij.  

Ook cabaretier Peter Pannekoek snapt er niets van. ‘Ik gun Formule 1-fans een geweldig 
weekend, maar ik kijk wel weer verbaasd op dat er ook een meerdaagse camping is. Voor alle 
duidelijkheid: een camping lijkt me een veel beter idee dan elke dag de trein pakken maar 
leuk zo’n festival!’ Later vult hij aan: ‘Dit soort tweets zijn trouwens nooit een oproep tot meer 
afgelasten, maar juist tot meer toelaten.’  

Ook theatermaker Katinka Polderman begrijpt niks van het beleid. ‘Misschien is het handiger, 
sneller en minder pijnlijk als de overheid kunst en cultuur gewoon in één keer verbiedt, in 
plaats van de sector langzaam steeds meer te laten creperen’, stelt ze onomwonden. Om nog 
aan te vullen met: ‘Ik ben al boeken aan het hamsteren voor als we straks alleen nog 
sportwedstrijden hebben om ons mee te vermaken.’  

Presentator Tim Hofman zet eveneens zijn vraagtekens bij de Formule 1-camping. ‘Veel 
mensen weten het niet, maar als Lowlands een kartbaan naast de Alpha had aangelegd had 
het gewoon door kunnen gaan’, zo zegt hij cynisch. BNR-presentator Kees Dorresteijn vraagt 
zich cynisch af: ‘Mogen meerdaagse evenementen met slaapplek - maar ook met vaste 
zitplaatsen wel?’ NOS-presentator Winfried Baijens schrijft kort ‘F1stival’ en zangeres Leonie 
Meijer reageert slechts met ‘wow’. Bron: AD, 17 augustus 2021.   
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Gouverneur van staat Texas is positief getest op coronavirus 

De gouverneur van de Amerikaanse staat Texas, Greg Abbott, is positief getest op het 
coronavirus. Hij gaat in zelfisolatie en zal dagelijks worden getest, aldus een woordvoerder 
van de Republikeinse gouverneur. Abbott is volledig gevaccineerd tegen het coronavirus. Hij 
heeft vertoont momenteel naar verluidt geen symptomen. Zijn vrouw Cecilia testte negatief. 

Abbott is in de VS regelmatig in het nieuws vanwege zijn verzet tegen coronamaatregelen. Zo 
zorgde hij ervoor dat landelijk geldende regels zoals het gebruik van mondkapjes in 
binnenruimites in Texas onwettig werden verklaard. 

Ziekenhuizen in Texas stellen ondertussen niet-noodzakelijke medische ingrepen uit om 
een nieuwe besmettingsgolf, veroorzaakt door de deltavariant, het hoofd te kunnen bieden. 45 
procent van de bevolking in Texas is volledig gevaccineerd. Dat is minder dan het landelijke 
aantal van 51 procent. Bron: AD, 17 augustus 2021. 

Eén op de acht sterfgevallen in Nederland is veroorzaakt door 
coronavirus 

Een op de acht sterfgevallen in Nederland is vorig jaar veroorzaakt door het coronavirus. Dat 
komt neer op ruim 20.000 mensen, ofwel twaalf procent van het totale aantal doden. Aan 
hart- en vaatziekten overleden 37.000 mensen en aan kanker bezweken 47.000 mensen. In 
totaal overleden vorig jaar 168.678 inwoners van Nederland, zo heeft het Centraal Bureau 
voor de Statistiek (CBS) becijferd. 

In vergelijking met 2019 nam het aantal doden met 16.800 personen toe. In alle 
leeftijdsgroepen speelde het coronavirus daarin een rol. Onder ouderen nam het aantal 
sterfgevallen aan kanker, longziekten, ziekten van het zenuwstelsel, psychische stoornissen 
en hart- en vaatziekten af, maar er gingen veel ouderen dood aan een coronabesmetting. Ook 
stierven met name 80-plussers met een chronische ziekte vroegtijdig door Covid-19. Dat 
gebeurt ook als er een fikse griepepidemie heeft geheerst, zegt het statistiekbureau. 

De sterfte aan kanker en hart- en vaatziekten is in 2020 weer iets gedaald. Dat is al sinds 
2000 het geval. Sinds 2018 daalt ook het aantal mensen dat aan ziekten zoals Alzheimer en 
dementie overlijdt. Daarentegen stijgt het aantal mensen dat sterft aan een niet-natuurlijke 
oorzaak zoals een ongeluk, moord, doodslag of zelfdoding. In 2020 gingen hieraan 52 op de 
100.000 mensen dood. Overlijden door of na een valpartij komt volgens het CBS steeds vaker 
voor, vermoedelijk omdat mensen steeds langer zelfstandig thuis blijven wonen. Bron: AD, 17 
augustus 2021.   

Belgen met verzwakt immuunsysteem krijgen derde vaccinatie 
 
Belgen met een verzwakte immuniteit, veroorzaakt door een bepaalde aandoening of door een 
behandeling, mogen een derde prik met een coronavaccin krijgen. Dat heeft de 
Interministeriële Conferentie (IMC) Volksgezondheid in België beslist. 
 
De Vlaamse minister van Volksgezondheid Wouter Beke maakte dat zojuist bekend op 
Twitter. De derde prik of ‘boosterdosis’ zal de komende maanden beschikbaar zijn in 
Belgische vaccinatiecentra. Sommige patiënten zullen de derde prik in het ziekenhuis 
toegediend krijgen. 
 
Een derde prik met een coronavaccin lijkt zinvol voor bepaalde risicogroepen met een verzwakt 
immuunsysteem, zo stond onlangs in een Belgisch rapport. Federaal minister van 
Volksgezondheid Frank Vandenbroucke zei maandag al dat het gaat om 300.000 à 400.000 
personen. Bron: AD, 18 augustus 2021. 
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Paus Franciscus roept mensen op zich te laten vaccineren 

Paus Franciscus heeft iedereen aangespoord zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. 
Dat deed hij in een videoboodschap samen met zes andere kardinalen en aartsbisschoppen 
uit Noord- en Latijns-Amerika. ‘Ze geven ons hoop om de pandemie te beëindigen, maar enkel 
en alleen als ze voor iedereen beschikbaar zijn en als we samenwerken’, zegt hij. 

‘Vaccinatie is een eenvoudige, maar diepgaande manier om het algemeen welzijn te 
bevorderen en voor elkaar te zorgen, vooral voor de meest kwetsbaren. Ik bid tot God dat 
iedereen zijn steentje, hun eigen kleine gebaar van liefde, mag bijdragen’, aldus de paus in 
zijn videoboodschap. Bron: AD, 18 augustus 2021. 

 

Frank Poorthuis. © Marco de Swart  
 

Hoe vaak hebben we al niet gedacht dat het normale leven weer terug 
was?  
 
Frank Poorthuis schrijft dagelijks over het gezinsleven tijdens corona. Verslag van dag 521.   
 
We zitten natuurlijk allang niet meer in quarantaine. Wij niet, de meesten van u niet, als u er 
al ooit in gezeten hebt. Dus dat deze rubriek nog steeds zo heet, is een beetje absurd. Maar 
misschien hoeven we de naam niet eens te veranderen en kan ie binnenkort helemaal 
weg. Want het is klaar hè, met corona.  
 
Of toch niet? Ik weet niet of u dat ook hebt, maar ik wil heel graag iets vinden van de nieuwste 
corona-ontwikkelingen. Alleen: ik weet niet wat. De eerste opwelling is natuurlijk: heerlijk, we 
zijn er bijna af. Blij voor ons, blij voor de ondernemers, de zorgenden, de verzorgden, de 
geïsoleerden, blij voor de scholieren en studenten die eindelijk weer gewoon naar school en 
college kunnen. Een normaal leven, het is terug. Hiep hiep hoera. Eindelijk.  
 
Maar laten we eerlijk zijn: hoe vaak hebben we dat al niet gedacht? Nog kort voor we deze 
zomer op vakantie gingen dachten we dat het gebeurd was. Vorig jaar ook zeker twee keer. ’t 
Kwam nooit uit. En dan, als je goed luistert naar wat Rutte en De Jonge zeggen, weten ze het 
zelf ook niet helemaal zeker. Als alle cijfers het toelaten gaan ‘we’ 20 september driekwart 
open, iedereen weer naar school en werk en in november is het helemaal gebeurd.  
Als... 1,8 miljoen mensen in Nederland hebben nog niet eens een eerste prik gehad. Velen 
misschien buiten hun schuld. Maar een groot aantal wil helemaal geen vaccinatie. Hoe moet 
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dat dan verder als wij de maatschappij weer opengooien? Gaan we de niet-gevaccineerden 
weigeren in die nieuwe maatschappij? Gaan we ze beschouwen als een gevaar voor de wel-
gevaccineerden? Nemen we voor lief dat ze ernstig ziek worden? Hebben we geen zorgplicht 
naar hen, ook al willen ze er misschien zelf niet van weten?  
 
Zoveel vragen zijn er nog. Los van het blijvende gevoel van ongeloof. Je hoeft maar even de 
blik buiten Nederland te verleggen om te zien dat corona nog helemaal niet weg is. Nu niet, in 
november niet. Wie zegt dat er niet tig andere varianten langs komen behalve de delta waar 
we nu mee kampen. Die zelfs voor de wel-gevaccineerden gevaarlijk kunnen zijn? Nou ja, ik 
wil de euforie niet wegpraten. Ik wil graag geloven dat we eraf zijn en de coronacolumn met 
pensioen sturen. Maar... Bron: AD, 17 augustus 2021.  
 

Meer klachten na tweede prik met Moderna vaccin, bij AstraZeneca is dat 
andersom 
 
Algemene lichamelijke klachten, die normaal zijn bij coronavaccinaties, worden na de tweede 
vaccinatie met Moderna vaker ervaren dan na de eerste prik. Bij het AstraZeneca-vaccin is dit 
juist andersom, meldt Bijwerkingencentrum Lareb na onderzoek. Bij Pfizer/BioNTech is er 
nagenoeg geen verschil. 
 
De klachten zoals hoofdpijn, spierpijn, vermoeidheid, niet lekker voelen, misselijkheid, 
rillingen en koorts zijn bekende bijwerkingen na vaccinaties. ‘Ten minste één van deze 
bijwerkingen wordt vaker ervaren na de tweede Moderna-vaccinatie (79 procent) dan na de 
eerste (56 procent)’, aldus Lareb. Bij het AstraZeneca-vaccin is dit 39 procent na de tweede 
prik en 86 procent na de eerste inenting. Bij het vaccin van Pfizer/BioNTech worden de 
klachten in ongeveer een kwart van de gevallen ervaren, zowel na de eerste prik als na de 
tweede. 
 
Lareb deed onderzoek onder meer dan 18.000 mensen die twee keer zijn geprikt. Bron: AD, 
18 augustus 2021. 
 

RIVM: ‘Alle 1,8 miljoen niet-gevaccineerden komen vroeg of laat in 
aanraking met coronavirus’ 
 
Het coronavirus lijkt te stabiliseren na de ‘disco-piek’ van juli. Het aantal nieuwe besmettingen 
en de ziekenhuisbezetting dalen niet meer zo snel als voorgaande weken. ’Het lijkt af te 
vlakken, in de ziekenhuizen blijft het ook wat hangen.’ 
 
Dat meldde Jaap Van Dissel vanochtend in zijn presentatie voor Tweede Kamerleden. Het 
kabinet wil op 20 september de 1.5 meterregel loslaten, maar het is de vraag of dat mogelijk 
is met dagelijks nog tientallen nieuwe ziekenhuisopnames en duizenden infecties. ‘De 
circulatie blijft aanzienlijk. Dat is een punt van zorg.’ In het najaar spreiden virussen altijd 
sneller.  
 
Het hoger onderwijs kan al eind deze maand volledig open, discotheken en nachtclubs blijven 
voorlopig nog gesloten. Van Dissel wil niet vooruitlopen op geplande versoepelingen: ‘Dat ligt 
aan de belastbaarheid van de zorg die u als Kamer en kabinet acceptabel vindt. Als dat doel 
gesteld is, kunnen wij terugrekenen naar de infecties.’ Vanmiddag debatteert de Kamer over 
het coronabeleid.  
 
Omdat het coronavirus zal blijven rondgaan, rekenen de experts van het OMT erop dat alle 
niet-gevaccineerden en niet eerde besmette personen - in totaal geschat op 1,8 miljoen 
mensen - ‘vroeg of laat’ in aanraking gaan komen met covid19.   
 
Dat kan leiden tot 16.000 tot 22.000 nieuwe ziekenhuisopnames (waarvan tussen de 2.200 
en 3.400 op de IC). Maar precieze prognoses ontbreken. ’Komt dat binnen één maand of 
binnen twee jaar? Die modellering is erg complex’, zegt Van Dissel. Daar wordt nog aan 
gerekend.  
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In de Tweede Kamer is kritiek over het coronabeleid dat volgens diverse parlementariërs scheef 
uitpakt: de Formule 1-race in Zandvoort kan straks wel voor 75.000 man publiek, maar een 
festival voor duizend bezoekers is onmogelijk.   
 
Van Dissel wijst erop dat een evenement met zitplaatsen veiliger is dan een evenement waar 
iedereen kriskras door elkaar kan lopen, zoals een dancefestival. Al blijft waakzaamheid 
geboden bij evenementen waar iedereen een vaste plek heeft: ’Als je een voetbalstadion voor 
twee derde mag vullen, dan is het wel van belang dat je niet alle mensen in één vak achter het 
doel plaatst, maar dat je het over het hele stadion spreidt.’    
 
Van Dissel lijkt wel tevreden over de aanpak van de vierde golf: ’De piek trad op in een groep 
die toen grotendeels niet gevaccineerd was. De maatregelen in het nachtleven pakten de bron 
van de verspreiding aan, verder zijn er geen grote maatregelen in de rest van de samenleving 
genomen. De hogere leeftijdsgroepen stegen niet zo hard mee, dus dat suggereert het effect 
van vaccinatie’, zei Van Dissel. Inmiddels is 75 procent van de volwassenen volledig 
gevaccineerd.   
 
Volgens Van Dissel bieden de vaccins van Pfizer en AstraZeneca bescherming tegen 
ziekenhuisopname door de Deltavariant met ‘tussen de negentig en vijfennegentig procent’. 
‘Het is niet nodig om bij iedereen alle klachten te voorkomen, wel wil je ernstige ziekte en 
opnames voorkomen.’  
 
Uit steekproeven onder ziekenhuizen blijkt dat driekwart van de opgenomen coronapatiënten 
nu niet (of onvolledig) gevaccineerd is. ‘Ongeveer vijftien procent is volledig gevaccineerd, 
waarvan vijf procent problemen heeft met het afweersysteem. Dus een belangrijk deel van de 
zorgbelasting komt van groepen die nog niet gevaccineerd zijn. Allemaal tekenen dat vaccins 
werken.’     
 
Het aantal besmettingen schommelt al een tijdje tussen de twee- en drieduizend per dag, in 
de ziekenhuizen liggen nu 686 coronapatiënten, van wie 198 op de intensive care.   
 
Anders dan in voorgaande golven leidde de enorme infectiepiek in juli niet tot een even heftige 
toename in de ziekenhuizen: eerder belandde circa drie procent van de positief geteste 
personen in het ziekenhuis, nu was dat nog één procent, waarschijnlijk vooral omdat de helft 
van alle besmettingen plaatsvond in de leeftijdsgroepen tot 30 jaar.   
 
Ook bleek de overgrote meerderheid van de geïnfecteerden (88 procent) nog niet immuun tegen 
het virus, ofwel omdat ze niet (volledig) gevaccineerd waren of de infectie nog niet doorgemaakt 
hebben. Bron: AD, 18 augustus 2021.  
 

Australische luchtvaartmaatschappij wil dat al hun werknemers worden 
gevaccineerd  
 
De Australische luchtvaartmaatschappij Qantas Airways wil dat alle werknemers worden 
gevaccineerd tegen het coronavirus.   
 
Cabinepersoneel, piloten en luchthavenmedewerkers hebben tot 15 november de tijd om 
volledig gevaccineerd te worden, terwijl de rest van het personeel tot 31 maart volgend jaar de 
tijd krijgt. Er kunnen uitzonderingen worden gemaakt om medische redenen, maar Qantas 
verwacht dat dit maar zelden zal voorkomen. Personeel dat zich niet wil laten vaccineren loopt 
het risico ontslagen te worden.  

‘Een volledig gevaccineerd personeelsbestand zal onze mensen beschermen tegen het virus, 
net als onze klanten en de gemeenschappen waar we naartoe vliegen’, aldus Qantas-topman 
Alan Joyce. ‘Het is duidelijk dat vaccinaties de enige manier zijn om de cyclus van lockdowns 
en grenssluitingen te beëindigen.’ Bron: AD, 18 augustus 2021.  
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Mondkapje verplicht op mega buitenevenementen in Los Angeles County 

Bezoekers van mega-evenementen in de buitenlucht moeten voortaan een mondkapje dragen, 
dat is in Los Angeles County besloten. Het gaat om grote evenementen met meer dan 10.000 
bezoekers. De verplichting geldt voor iedereen, dus ook als je helemaal gevaccineerd bent.  

Vanaf donderdag (lokale tijd) moeten bij grote sportwedstrijden, grote festivals en marathons 
mondkapjes worden gedragen. Alleen tijdens eten of drinken mag het mondkapje even af. 

The Los Angeles Department of Public Health meldde maandag 2.426 nieuwe positieve tests. 
Mogelijk gaat het aantal nieuwe coronagevallen binnenkort omhoog, omdat er meer getest 
zal worden op scholen en bij bedrijven in en om Los Angeles. Bron: AD, 18 augustus 2021.   
 
 

 
 
 

Nieuw-Zeeland meldt nieuwe coronabesmettingen 
 
Het eerste coronageval in Nieuw-Zeeland in zes maanden tijd is een besmetting met de 
Deltavariant. Er zou een verband zijn met de groeiende uitbraak in het naburige Australië, zei 
premier Jacinda Ardern. 
 
Het land van vijf miljoen mensen ging gisteravond laat in een landelijke lockdown en vandaag 
kondigden de Nieuw-Zeelandse autoriteiten aan dat ze nog eens zes positieve gevallen hebben 
bevestigd die allemaal verband hielden met het eerste geval. Een van de nieuw besmette 
personen werkt in een ziekenhuis in Auckland.  
 
Het leven in Nieuw-Zeeland is al maanden grotendeels weer normaal. Het land sloot vorig jaar 
de grenzen voor bijna alle buitenlanders en vereiste dat de meeste inkomende reizigers door 
de staatsquarantaine moesten. 
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Nieuw-Zeeland meldt drie nieuwe coronabesmettingen. Het totaal aantal positieve gevallen, in 
het land waar nu een lockdown geldt, staat daarmee op 10.  
 
Een van de besmette personen is een medewerker van een ziekenhuis in de grootste stad, 
Auckland. De voorspelling is dat veel meer mensen besmet zijn, zei premier Jacinda Ardern. 
‘Degenen die besmet zijn zeggen namelijk in een ziekenhuis, op school of in een casino te zijn 
geweest.’  
 
Vooralsnog weet Nieuw-Zeeland niet hoe het strenge grensbeleid heeft kunnen falen. Alleen 
Nieuw-Zeelanders mogen huiswaarts keren, maar moeten direct na aankomst verplicht 14 
dagen in quarantaine in een hotel. ‘De besmettingen zijn via labonderzoek te herleiden naar 
Australië’, stelde Ardern. ‘Nu moeten we uitzoeken hoe en wanneer dat is gebeurd.’ Bron: AD, 
18 augustus 2021.   
 

Nieuwe coronabesmettingen in Nieuw-Zeeland  komen uit Australië 
 
De zeven nieuwe coronabesmettingen in Nieuw-Zeeland, die het land sinds dinsdag weer in 
een strenge nationale lockdown hebben doen belanden, houden verband met de 
recorduitbraak in buurland Australië. Dat blijkt uit onderzoek naar de genetische code van 
het virus. Het gaat in alle gevallen om de besmettelijke Deltavariant.   
 
Dinsdag gingen in Nieuw-Zeeland alle scholen, winkels en bedrijven dicht, met uitzondering 
van supermarkten, apotheken en medische centra. Het vermoeden is dat er zo'n 100 inwoners 
inmiddels besmet zijn (geraakt).   
 
Australië houdt al sinds maart vorig jaar zijn grenzen hermetisch gesloten, afgezien van een 
paar uitzonderingen, en alleen huiswaarts kerende Nieuw-Zeelanders mogen Nieuw-Zeeland 
in. Zij moeten na aankomst bovendien verplicht 14 dagen in quarantaine in een hotel. Tot de 
dinsdag ingevoerde lockdown, die zeker tot zaterdag van kracht blijft, was Nieuw-
Zeeland echter juist een van de weinige landen ter wereld waar nauwelijks binnenlandse 
coronamaatregelen golden.  
 
Maar de huidige besmettingen vormen een risico. In Nieuw-Zeeland is tot op heden slechts 17 
procent van de bevolking gevaccineerd. In Nieuw-Zeeland tot nu toe slechts 26 mensen aan 
het coronavirus overleden, in Australië 960 mensen. Bron: AD, 18 augustus 2021.  
 

New South Wales meldt opnieuw record aantal coronabesmettingen 
 
Ondanks de strenge lockdown die nu al weken van kracht is in onder andere Sydney, telde 
de Australische deelstaat New South Wales (NSW) woensdag opnieuw een recordaantal 
nieuwe coronabesmettingen. Premier Gladys Berejiklian verklaarde dat er in 24 uur tijd 633 
nieuwe gevallen werden geregistreerd. Ook werden er drie nieuwe coronadoden genoteerd. 
 
Sydney is al sinds eind juni in lockdown en ook op andere plaatsen in Australië zijn 
er regelmatig lockdowns van kracht. Melbourne inmiddels aan zijn zesde lockdown bezig. 
De meest recente sluitingen moeten de verspreiding van de zeer besmettelijke deltavariant 
indammen. 
 
Tot nu toe heeft in Australië de helft van de 16-plussers minstens één coronaprik gehad, 
slechts 27 procent is inmiddels volledig gevaccineerd. Bron: AD, 18 augustus 2021.   
 

Oorsprong van laatste uitbraak coronavirus in Nieuw-Zeeland is bekend 
 
De oorsprong van de laatste uitbraak van het coronavirus in Nieuw-Zeeland is waarschijnlijk 
bekend, vertelde premier Jacinda Ardern donderdag (lokale tijd) tijdens een persconferentie. 
Het gaat om een besmette reiziger die op 7 augustus vanuit Sydney naar Nieuw-Zeeland reisde 
en in hotelquarantaine ging. Hoe het virus zich vervolgens heeft kunnen verspreiden is nog 
niet duidelijk.  
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Er zijn in Nieuw-Zeeland donderdag elf nieuwe besmettingen gemeld, waardoor het totale 
aantal besmettingen is gestegen naar 21. Alle besmette mensen bevinden zich in Auckland, 
de grootste stad van het land, waar inmiddels ruim honderd verschillende locaties zijn gemeld 
waar besmette mensen zijn geweest. Twee coronapatiënten zijn overgebracht naar het 
ziekenhuis. Dinsdag kondigde Ardern een strenge landelijke lockdown aan omdat er voor het 
eerst sinds februari één lokale coronabesmetting werd gemeld.  
 
Dat inmiddels bekend is hoe het virus in het land terecht is gekomen, noemt 
Ardern bemoedigend nieuws. ’We hebben het puzzelstukje gevonden waar we naar op zoek 
waren’, aldus de premier, die stelt dat het virus niet lang de kans heeft gehad om in de 
gemeenschap rond te gaan. ’Ik wil de Nieuw-Zeelander die zich heeft laten testen nogmaals 
heel hartelijk bedanken’, vertelde de premier. ’Deze situatie had veel ernstiger kunnen zijn.’  
 
Nieuw-Zeeland blijft vanwege de uitbraak met de Deltavariant tot zeker vrijdag in lockdown. 
Het land streeft eliminatie van het virus na en dat kan alleen met de 'vroege en harde aanpak' 
die er vorig jaar ook voor gezorgd heeft dat het virus werd uitgeroeid. ’We hebben maar één 
kans’, zei Ardern dinsdag toen ze de lockdown aankondigde. Bron: AD, 19 augustus 2021.  
 

Banken blokkeren rekeningen van organisaties die nepnieuws over 
corona verspreiden 
 
Meerdere banken en betaaldiensten hebben de afgelopen tijd rekeningen geblokkeerd van 
organisaties die volgens hen nepnieuws verspreiden over corona en vaccinaties. NRC meldt 
na een rondgang dat zeker acht invloedrijke internetkanalen in de voorbije maanden de wacht 
is aangezegd of reeds zijn afgesloten van hun bankrekening of betaaldienst. Onder meer 
Viruswaarheid van Willem Engel, uitgeverij De Blauwe Tijger en evangelist Jaap 
Dieleman hebben daarmee te maken gehad. 
 
Van de banken lijkt Rabobank volgens de krant het verst te gaan in zijn beleid. ’Rabobank 
faciliteert geen initiatieven die actief complottheorieën en andere bewezen desinformatie 
verspreiden’, zo staat in een intern bericht. ’We richten ons dan vooral op de activisten, want 
de radicalen kunnen al via de Wwft (wet tegen witwassen en terrorisme, red.) worden 
aangepakt.’  
 
Triodos Bank weigert volgens NRC Viruswaarheid als klant. De bank schreef in een e-mail - 
die in bezit is van de krant - aan de actiegroep dat die 'heeft opgeroepen tot confrontaties 
die haaks staan op onze waarden'.  
 
Betaaldienst Mollie zegde de samenwerking op met evangelist Jaap Dieleman, omdat de 
berichten die hij verspreidt niet passen 'bij de bedrijfsvoering van Mollie'. ’Zo publiceert u 
berichten over het niet laten vaccineren tegen het coronavirus’, staat in een e-mail van de 
betaaldienst. Ook deed Mollie het YouTube-kanaal Café Weltschmerz half april in de ban.  
 
De Blauwe Tijger kreeg problemen met de ING Bank. Dat gebeurde volgens NRC nadat 
de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) in een dreigingsanalyse 
de conservatieve uitgeverij omschreef als 'een doorgeefluik van anti-overheidspropaganda, 
nepnieuws en complottheorieën'. Bunq bank zette op zijn beurt de stichting Artsen voor 
Waarheid aan de kant. Die groep verspreidde in maart een brief onder huisartsen over 
onbewezen risico's die aan het coronavaccin verbonden zouden zijn. Bron: AD, 18 augustus 
2021.   

Van meerdere landen wordt reisadvies veranderd van groen naar geel 

Van meerdere landen wordt het reisadvies vanaf donderdag veranderd van groen naar geel, 
maakt het ministerie van Buitenlandse Zaken bekend. Het gaat om Noorwegen, Kroatië en 
Bulgarije. 



225 

 

De aanpassing geldt voor reizigers uit heel Noorwegen en Bulgarije. Code geel geldt voor 
Kroatië alleen voor de regio Jadranska Hrvatska, de gehele Adriatische kust van Kroatië. 

Op dit moment zijn de kleurcodes voor de genoemde gebieden nog groen, wat betekent dat 
er geen extra maatregelen gelden wanneer iemand uit het land terugreist. Dat verandert 19 
augustus. Reizigers van 12 jaar en ouder die uit een van de drie landen komen, moeten vanaf 
21 augustus een coronabewijs laten zien. Dat kan een vaccinatiebewijs, negatief testbewijs of 
herstelbewijs zijn. 

Mensen die uit deze landen komen hoeven niet in quarantaine. De overheid raadt iedereen, 
ook gevaccineerden, aan bij thuiskomst voor de zekerheid een zelftest te doen. Bron: AD, 18 
augustus 2021.     

 

 
 

Deze docent van de universiteit van Twente wil geen ongevaccineerde 
studenten in haar collegebanken 
 
Ongevaccineerde studenten zijn niet welkom bij haar in de collegebanken. Dat schrijft docent 
Femke Nijboer van de Universiteit Twente in een gepeperde column op de website van de 
universiteit. ‘Zonder prik komt een student er bij mij niet meer in’, schrijft Nijboer. En: ‘Laat 
de haat e-mails maar binnen komen’. 

Die column liegt er niet om. Ben je echt zo streng in de leer? 

‘Het is een scherpe column en ja, ik ben een grote voorstander van een vaccinatieplicht. Het 
is toch een ‘getrut’ van jewelste hoe het onderwijs omgaat met de heropening van de scholen. 
Natuurlijk ben ik blij dat het onderwijs weer zo normaal mogelijk kan, maar daar ligt voor ons 
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allemaal wel een plicht om bepaalde regels met elkaar in acht te nemen. En ik vind persoonlijk 
dat we toe moeten naar volledige vaccinatie.’ Bron: De Stentor, 18 augustus 2021.   
 

Voor het eerst sinds juni meer dan 80 ziekenhuisopnames op een dag 
 
Het aantal ziekenhuisopnames als gevolg van een coronabesmetting blijft verder stijgen. Ook 
het aantal geregistreerde infecties zit nog steeds in de lift. Het aantal overlijdens daarentegen 
daalt licht. Dat blijkt uit het online dashboard van gezondheidsinstituut Sciensano. 
 
Tussen 8 en 14 augustus werden er dagelijks gemiddeld 1.916 nieuwe besmettingen 
vastgesteld, een toename met 9 procent in vergelijking met de week voordien. Het 
reproductiegetal bedraagt volgens het dashboard van Sciensano 1,12. Wanneer dat cijfer 
hoger is dan 1 wint de epidemie verder aan kracht. 
 
Wanneer we de dagcijfers bekijken, zien op zo goed als elke week van de dag meer 
besmettingen dan dezelfde dag een week eerder. Enkel afgelopen zondag, 8 augustus, waren 
er iets minder besmettingen dan op zondag 1 augustus.  
 
Per dag werden er 50.668 testen uitgevoerd, een daling met 1 procent. De positiviteitsratio 
blijft stabiel op 4,23 procent. 
 
Het aantal nieuwe opnames in de ziekenhuizen voor het coronavirus is op een week tijd, van 
11 tot 17 augustus, met 21 procent gestegen, tot gemiddeld 57,4 nieuwe opnames per dag. 
Gisteren waren er 84 opnames, het hoogste sinds begin juni. 
 
Er liggen nu 567 mensen in de ziekenhuizen, van wie 162 op intensive care liggen, een stijging 
met respectievelijk 22 en 35 procent. 
 
Het aantal overlijdens gaat wel de goede richting uit. Van 8 tot 14 augustus lieten dagelijks 
gemiddeld zo’n 3,3 mensen het leven, een daling met 4 procent. De teller komt in ons land 
inmiddels uit op 25.299 Covid-19-overlijdens.  
 
Tot slot blijkt uit de gegevens van Sciensano nog dat 8,29 miljoen mensen al minstens één 
prik van een coronavaccin kregen. Dat komt overeen met 72,03 procent van de volledige 
bevolking. Er zijn ook al 7,68 miljoen mensen volledig gevaccineerd (66,67 procent). Bron: De 
Morgen, 18 augustus 2021.  
 

‘Zorgelijke stijging’ van aantal zelfdodingen onder twintigers: ‘Er is iets 
aan de hand’ 
 
Onder jongeren in de leeftijdscategorie 20 tot 30 jaar is in de eerste maanden van de 2021 
een zorgelijke stijging van het aantal zelfdodingen te zien. Dat zegt de Commissie Actuele 
Nederlandse Suïcideregistratie (CANS). Het cijfer stabiliseert sinds april, maar is in 
vergelijking met de periode vanaf 2013 behoorlijk hoger. 
 
Lizanne Schweren van CANS: ‘We zien, in lijn met het het CBS, vanaf 2013 een geleidelijke 
stijging van het aantal suicides in deze leeftijdscategorie. Het totale aantal blijft ongeveer 
gelijk, dat ligt rond de 1800 per jaar. Maar de stijging onder 20 tot 30 jarigen is zorgelijk. Met 
name die piek in januari en februari van dit jaar.’  
 
De commissie CANS is in maart 2020 in het leven geroepen omdat de angst bestond dat 
corona het aantal suïcides zou laten stijgen. De commissie monitort sindsdien nauwgezet 
iedere maand de cijfers.  
 
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) komt vandaag met een analyse van het aantal 
zelfdodingen in Nederland vanaf 1950 tot 2020. Daaruit blijkt dat het aantal zelfdodingen 
onder jongeren doodsoorzaak nummer 1 is.   
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Het CBS tekent hierbij aan dat betere gezondheidszorg en minder verkeersongelukken zorgt 
voor een lager sterftecijfer in deze categorie. Hierdoor neemt het aantal sterfgevallen onder 
jongeren af en neemt het relatieve aandeel jongeren dat sterft door zelfdoding toe. In 2020 is 
dat aandeel verder toegenomen. Dat is niet het gevolg van een toename van het aantal 
zelfdodingen onder jongeren, maar vooral van een lager aantal verkeersslachtoffers. Bron: De 
Stentor, 18 augustus 2021.   
 

 
 
 

Op intensive cares in Nederlandse ziekenhuizen liggen 212 
coronapatiënten, 14 meer dan gisteren 
 
Op de intensive cares in Nederlandse ziekenhuizen liggen vandaag 212 coronapatiënten, 14 
meer dan gisteren. Dat is de grootste toename in drie weken, geven cijfers van het Landelijk 
Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) aan.  

 
In totaal liggen er nu 681 mensen met corona in ziekenhuizen. Dat zijn er wel 5 minder dan 
gisteren. Op de verpleegafdelingen nam het aantal covidpatiënten af met 19 tot 469. 

Het RIVM verwacht dat in de komende tijd zo'n 16.000 tot 22.000 coronapatiënten nog in het 
ziekenhuis zullen belanden, van wie 2200 tot 3400 op de intensive care. Jaap van Dissel, 
directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM, sprak eerder op vandaag 
zijn zorgen uit over het huidige aantal coronagevallen dat nauwelijks nog afneemt. Bron: AD, 
18 augustus 2021.    
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In 24 uur zijn er 2824 nieuwe besmettingen bijgekomen 

Afgelopen etmaal zijn er 2824 nieuwe besmettingen bijgekomen. Dat zijn er bijna vijfhonderd 
meer dan gisteren. Gisteren nam het aantal ook toe. 

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kreeg in de afgelopen zeven dagen 
16.564 meldingen van positieve tests. Dat is 8 procent minder dan de week ervoor, toen er 
iets meer dan 18.000 bevestigingen van besmettingen kwamen. Het is niet bekend hoeveel 
procent van de positief geteste mensen geheel of gedeeltelijk gevaccineerd waren. 

Net als vorige week raakten de meeste mensen besmet door een huisgenoot of door een bezoek. 
Ook vakantie bleek weer een belangrijke bron. De meeste positief geteste vakantiegangers zijn 
in Spanje, Griekenland of Frankrijk geweest, maar het aantal mensen dat vermoedelijk in 
Turkije of Marokko besmet is geraakt neemt verder toe. 

Sinds het begin van de uitbraak zijn iets meer dan 1,9 miljoen mensen in Nederland positief 
getest. Onder hen zijn bijna 188.000 mensen die in de zorg werken en meer dan 84.000 
mensen die in het onderwijs en de kinderopvang werken. Van bijna 18.000 mensen is zeker 
dat ze aan het virus zijn overleden. De werkelijke aantallen liggen hoger. Bron: AD, 18 
augustus 2021.    

Update RIVM 

Bij het RIVM zijn afgelopen etmaal 2824 positieve coronatesten gemeld en dat is het hoogste 
aantal in bijna twee weken tijd. Op vrijdag 6 augustus lag het aantal nieuwe gevallen voor het 
laatst hoger. Toen waren het er 2910. 

Het aantal positieve testen in het afgelopen etmaal ligt een derde hoger dan vorige week 
woensdag, toen 2121 mensen een positief testresultaat kregen. Met dit laatste getal is het 
zevendaags gemiddelde gestegen naar 2461 positieve testresultaten. 

Afgelopen 24 uur registreerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu zeven nieuwe 
sterfgevallen als gevolg van corona. Dat betekent niet dat al deze mensen afgelopen dag zijn 
overleden, want soms duurt het even voor een sterfgeval wordt doorgegeven. 

In Amsterdam kreeg het hoogste aantal mensen een positieve testuitslag: 233. In Den Haag 
werden 150 nieuwe coronagevallen gemeld, in Rotterdam 136, in Almere 77 en in Utrecht 54. 

De afgelopen zeven dagen testten opgeteld 17.226 mensen positief op het virus. Dat zijn er 
vrijwel net zoveel als in de zeven dagen daarvoor (17.281). In de periode daarvoor daalde het 
aantal besmettingen nog gestaag. 

In 37 gemeenten werd geen enkel positief testresultaat genoteerd. Zo bleven de meeste 
Waddeneilanden vrij van nieuwe besmettingen, op Terschelling na, waar één persoon positief 
testte. Bron: AD, 18 augustus 2021.   

Wie zijn die complotdenkers? ‘We kunnen beter wél naar ze luisteren’ 

Big pharma maakt ons ziek, corona is een meesterzet van de elite en klimaatverandering wordt 
zwaar overtrokken. Wie zijn de mensen die in zulke complotten geloven? Een socioloog en 
fotograaf doken in hun wereld. ‘We kunnen beter wél naar ze luisteren om te begrijpen waar 
hun ideeën vandaan komen.’  

Wie zijn de mensen die geloven dat de maanlanding in scène is gezet, klimaatverandering een 
broodje aapverhaal betreft of dat er een elite bestaat die ritueel kinderen misbruikt? Socioloog 
Jaron Harambam raakte als tiener al gefascineerd door complottheorieën. ‘Ik keek altijd naar 
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de Amerikaans sciencefictionserie The X-Files, over buitenaards leven, spionage en geheime 
overheidsoperaties: kan het waar zijn?, vroeg ik me dan af.’ Door zijn Israëlische vader kwam 
hij in aanraking met complotten over het Israëlisch-Palestijnse conflict. En in de nasleep van 
de kredietcrisis ging hij zelf vragen stellen over ons geldsysteem. Zo kwam hij in contact met 
mensen die geloofden in uiteenlopende complotten. ‘Van amateurspeurders tot hoogleraren. 
Een fascinerende wereld voor een socioloog.’ Bron: AD, 18 augustus 2021.   

 

 

Coronadebat: waarom wel een grote F1-camping en geen Lowlands? 

De Tweede Kamer debatteert vanmiddag over het coronabeleid, het slot op het nachtleven en 
evenementen, de vaccinatiecampagne en geplande versoepelingen. Het kabinet hoopt op 20 
september de 1,5 meterregel te schrappen, maar volgens het RIVM zijn er nog altijd ‘zorgelijk 
grote aantallen’ infecties.   

Vorige week besloot het kabinet dat het hoger onderwijs na de zomervakantie zonder 
anderhalve meter afstand kan beginnen, maar verder blijft de voet op de rem. Nacht-horeca 
en evenementen moeten langer geduld hebben, omdat nog altijd niet genoeg mensen 
gevaccineerd zijn en dus ook nog ernstig ziek kunnen worden. 

Vanaf 20 september wordt de 1,5 meter voor de gehele samenleving losgelaten als de 
coronacijfers het toelaten. Ook het thuiswerkadvies vervalt dan, net als de mondkapjesplicht 
in trein, tram, metro en bus. ‘Wel moet er bij klachten getest blijven worden, dien je thuis te 
blijven bij klachten en moet er voldoende geventileerd worden’, zei demissionair premier Mark 
Rutte vorige week tijdens de coronapersconferentie. 

Rutte en De Jonge zitten wel in de maag met de vaccinatieregels. Nederland heeft steeds 
gezegd dat de coronaprik vrijwillig is, maar bewindspersonen zien wel ‘dilemma's waarover 
gesproken moet worden’: ‘Hoe om te gaan met vrijheden in een samenleving waarin een groot 
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deel is gevaccineerd, en een klein deel nog niet’, zei De Jonge vorige week. ‘Mag de vrijheid 
van de één om zich niet te laten vaccineren, de vrijheid beperken van de groep die dat al wel 
heeft gedaan? En mag je verwachten dat mensen zelf bijdragen aan de kosten voor 
toegangstesten als iedereen de kans heeft gehad om zich te laten vaccineren?’   

Volgens de rekenmeesters van het RIVM zijn straks circa 1,8 miljoen mensen niet 
gevaccineerd en dus vatbaar voor het coronavirus. Dat kan leiden tot ongeveer 20.000 nieuwe 
ziekenhuisopnames.  

D66-Kamerlid Jan Paternotte vindt dat het kabinet de vaccinatiegraad nog verder moet 
opkrikken: ‘Er zijn landen die al veel meer 50-plussers weten te bereiken. Zijn alle opties hier 
wel benut?’ De partij vindt dat er vanaf oktober ook een eigen bijdrage gevraagd kan worden 
voor een toegangstest, omdat iedereen dan al lang en breed de kans heeft gehad om zich 
volledig te laten inenten.  

Het kabinet vindt dat de toegangstesten in het najaar voor eigen rekening moeten komen, 
maar diverse fracties beschouwen dat dan weer als een verkapte vaccinatieplicht. FvD-
Kamerlid Pepijn van Houwelingen: ‘We krijgen mails van mensen die het beschouwen als 
drang, omdat ze niet elke keer zo’n test kunnen betalen.’  

Een aantal partijen wil ook opheldering over de Formule 1-race van Zandvoort begin 
september. Bezoekers kunnen daar overnachten op een nabijgelegen camping, terwijl grote 
muziekfestivals niks kunnen organiseren. Bron: AD, 18 augustus 2021.   

Veel kaarthouders horen slecht nieuws: niet naar F1 in Zandvoort  

De kogel is door de kerk. F1-fans hebben te horen gekregen of ze wel of niet naar de Dutch 
Grand Prix op Zandvoort mogen komen. Wegens de coronaregels was slechts twee derde van 
de kaarthouders welkom, en na een ’complexe puzzel’ hebben de gelukkigen nu gehoord dat 
ze welkom zijn en mogen anderen zich opmaken voor een F1-weekend voor de buis.   

Door de coronamaatregelen kon de race doorgaan, maar met maximaal 67 procent van de 
capaciteit. En met 110.000 mensen per dag op de vergunning, komt dat neer op zo’n 70.000 
mensen die daadwerkelijk mogen komen bij de training op vrijdag, de kwalificatie op zaterdag 
en de race op zondag. 40.000 fans worden per dag dus teleurgesteld en de organisatie noemde 
dat eerder al een ’enorme uitdaging’.  

‘De verdeling is niet simpelweg een loting, maar een complexe puzzel’, aldus sportief directeur 
Jan Lammers van de Dutch Grand Prix. „Voorafgaand aan het toewijzen van de beschikbare 
tickets moeten we rekening houden met verschillende variabelen.’ Kaarten zonder vaste 
zitplaatsen zijn sowieso niet meer toegestaan. ‘Ook hebben we geprobeerd zoveel mogelijk 
groepen en families niet te splitsen, moeten we rekening houden met onder andere het 
veiligheids- en mobiliteitsplan rondom Zandvoort, de belangen van lokale ondernemers en 
uiteraard de Covid-beleidsregels. Helaas zullen een flink aantal fans niet mogen komen. Dat 
is ongelofelijk vervelend, we hebben geen keuze.’  

De mensen die nu buiten de boot vallen staan overigens wel op pole position voor volgend 
jaar. Zij krijgen dan voorrang bij het bestellen van tickets. Voor wie dat niet wil is het mogelijk 
om geld terug te vragen in de periode van 22 augustus tot en met 16 september. Bron: De 
Telegraaf, 18 augustus 2021.   
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In vijf regio’s worden zoveel coronapatiënten opgenomen dat de situatie 
zeer ernstig is 

In vijf regio's worden zoveel coronapatiënten opgenomen in ziekenhuizen dat 
de situatie er 'zeer ernstig' is. Dat is het hoogste risiconiveau dat Nederland kent. Meer dan 
een maand geleden stonden voor het laatst zo weinig regio's op het hoogste niveau.  

De regio's Gelderland-Zuid en Zaanstreek-Waterland gaan omhoog van 'ernstig' naar 'zeer 
ernstig'. Dat komt door de toenemende druk op de ziekenhuizen. Amsterdam-Amstelland, 
Rotterdam-Rijnmond en Flevoland blijven op het hoogste niveau staan.  

Ook in Drenthe stijgt het aantal ziekenhuisopnames. Daardoor gaat de provincie van het een 
na laagste niveau, zorgelijk, naar het een na hoogste niveau, ernstig.  

Andere regio's kunnen die hoogste categorie juist verlaten. De regio Zuid-Limburg gaat in één 
keer twee stappen omlaag, van zeer ernstig naar zorgelijk, het een na laagste niveau. De regio's 
Haaglanden, Zuid-Holland Zuid en Limburg-Noord staan nu op ernstig, terwijl de situatie er 
zeer ernstig was. De regio's Brabant-Noord en Brabant-Zuidoost gaan van ernstig omlaag naar 
zorgelijk.  

In de rest van het land blijft de situatie zoals die was. Twente, Noord- en Oost-Gelderland, 
Utrecht, Kennemerland, Hollands Midden en Midden- en West-Brabant staan ook de komende 
week op ernstig. In Groningen, Friesland, IJsselland, Gelderland-Midden, Noord-Holland 
Noord, Gooi en Vechtstreek en Zeeland is de situatie ook komende week zorgelijk. En het 
laagste niveau, waakzaam, geldt ook de komende week nergens. Begin juli, aan de voet van 
de vierde golf, stond voor het laatst een regio op het laagste treetje. 

Welk risiconiveau een gebied krijgt hangt af van het aantal positieve tests en het aantal 
ziekenhuisopnames. De hoogste van de twee cijfers geeft de doorslag. Voor de maatregelen 
heeft de kaart voorlopig geen gevolgen. De aangekondigde versoepelingen gelden in het hele 
land, net als de beperkingen die voorlopig nog van kracht blijven. Bron: AD, 18 augustus 
2021.   

Sinds maart worden elke maand gemiddeld 1100 baby’s meer geboren 
dan vorig jaar 

Sinds maart worden elke maand gemiddeld 1100 baby's meer geboren dan vorig jaar: een 
toename met acht procent. Dat schrijft nieuwssite over de zorg Skipr. Het afgelopen kwartaal 
werden de meeste baby's geboren sinds 2010. 

De grootste kraamzorgorganisatie in Nederland, De Kraamvogel, ziet dat de geboortegolf zal 
doorzetten. ‘Vorig jaar hielpen we 17.000 vrouwen bij hun bevalling; nu komt dat naar 
verwachting uit op 20.000 baby's.’ 

Ziekenhuizen bevestigen de extra drukte. In maart van dit jaar werden 14.850 baby's geboren 
volgens het CBS. Dat is voor het eerst sinds jaren ruim duizend meer dan in het jaar daarvoor. 
In maart 2020 werden er 13.600 baby's geboren. De stijging zet door: in april, mei en juni 
ging het om 14.470 tot 14.750 baby's. Vorig voorjaar was dat gemiddeld 13.600. 

‘Veel ouders zien deze coronaperiode blijkbaar als een goed moment om kinderen te krijgen’, 
aldus hoofdsocioloog Tanja Traag van het statistiekbureau tegen Skipr. Bron: AD, 18 
augustus 2021.    

Amerikanen krijgen na acht maanden na hun vaccinatie derde coronaprik 

Amerikanen kunnen acht maanden na hun vaccinatie een derde coronaprik krijgen. De 
regeling gaat eind volgende maand in, melden de Amerikaanse gezondheidsautoriteiten. 
Volgens hen laten de beschikbare onderzoeksgegevens 'duidelijk' zien dat de bescherming 
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tegen een coronabesmetting na de eerste doses van het vaccin na verloop van tijd begint af te 
nemen. 

De extra injectie is bedoeld voor mensen die zijn ingeënt met Pfizer of Moderna. Sinds kort 
was alleen voor kwetsbare patiënten met een verzwakt immuunsysteem een derde prik 
mogelijk.  

Het toedienen van zogenoemde boosters in rijke landen als de Verenigde Staten ligt gevoelig. 
In veel ontwikkelingslanden verloopt het inenten moeizaam door een gebrek aan vaccins. 
Bron: AD, 18 augustus 2021.     

Justin na corona en zomerstorm nu verslagen door brand in zijn 
restaurant Prima in Nunspeet: ‘We zijn kapot’  

Aan de voorkant lijkt er weinig aan de hand bij restaurant Prima in het centrum van Nunspeet. 
Maar wie binnen door de klapdeuren naar achteren gaat, ruikt en ziet welke schade de brand 
van vorige week heeft aangericht. Eigenaar Justin van Dongen zit in zak en as, met het 
vooruitzicht dat zijn zaak zeker zes maanden gesloten zal blijven.  

Een penetrante rooklucht hangt een kleine week na de brand nog in de buitenlucht van 
Nunspeet, in het steegje tussen restaurant Prima en de Dorpskerk. Justin van Dongen (38) 
loopt met zijn personeel door de zaak om de schade nog eens op te nemen. Aan de voorkant 
van het pand lijkt er weinig aan de hand, in de vitrine staat zelfs nog een appeltaart. ‘Mensen 
die in de Dorpsstraat door de ramen naar binnen gluren, denken: meubilair erin en ze kunnen 
weer open.’ Maar de bittere realiteit is heel anders. Bron: De Stentor, 18 augustus 2021.   

Ingehuurde krachten facebook verplicht op kantoor werken 

Facebook laat tijdens de coronapandemie ingehuurde krachten wel naar kantoor komen. Dat 
meldt de Amerikaanse nieuwszender CNBC. Vorige week maakte het techbedrijf nog bekend 
dat het eigen personeel dit jaar niet meer op kantoor hoeft te verschijnen.  

CNBC heeft gesproken met een Amerikaanse vrouw die via het consultancybureau Accenture 
voor Facebook werkzaam is in Mountain View in Californië. Zij barstte in huilen uit en voelde 
zich gediscrimineerd toen ze het nieuws vernam dat werknemers van Facebook de rest van 
het jaar thuis mogen werken. Zelf moet de vrouw sinds 2 augustus verplicht op kantoor 
komen. De ingehuurde krachten kregen twee weken om hun terugkeer voor te bereiden. Als 
ze meer tijd nodig hadden, moesten ze daarvoor vrije dagen opnemen. 

Uiteindelijk kon de vrouw voorkomen dat ze naar kantoor moest komen. Haar dokter 
ondertekende een formulier waarin staat dat ze met iemand samenwoont die kwetsbaar is 
voor het coronavirus, haar bejaarde moeder. De vrouw mag nu tot het eind van de maand op 
afstand werken.  

Een woordvoerder van Facebook bevestigde bij CNBC dat sommige medewerkers weer op 
kantoor werken. Het bedrijf wilde niet zeggen hoeveel personeelsleden daartoe worden 
verplicht. Bron: AD, 18 augustus 2021.  

Partijen willen niet-gevaccineerden zelf toegangstest laten betalen, 
critici hekelen ‘prikdrang’  

De Tweede Kamer debatteert vanavond over het coronabeleid, het slot op het nachtleven, de 
vaccinatiecampagne en geplande versoepelingen. Het kabinet hoopt op 20 september de 1,5 
meterregel te schrappen, maar volgens het RIVM  zijn er nog altijd ‘zorgelijk grote aantallen’ 
infecties.  

Vorige week besloot het kabinet dat het hoger onderwijs na de zomervakantie zonder 1,5 meter 
afstand kan beginnen, maar verder blijft de voet nog even op de rem. Nachthoreca en 
evenementen moeten langer geduld hebben, omdat nog niet genoeg mensen gevaccineerd zijn 
en dus nog (ernstig ziek) kunnen worden. 
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Vanaf 20 september wordt de 1,5 meter voor de hele samenleving losgelaten als de 
coronacijfers het toelaten. Daarover komt eerst nog een nieuwe OMT-brief. Het 
thuiswerkadvies vervalt dan, net als de mondkapjesplicht in trein, tram, metro en bus. ‘Wel 
moet er bij klachten getest blijven worden, moet je thuis blijven bij klachten en moet er 
voldoende geventileerd worden’, zei demissionair premier Mark Rutte vorige week tijdens de 
coronapersconferentie. Op 1 november (een datum ‘in potlood, we maken allerlei slagen om 
de arm’) zouden dan alle maatregelen overboord kunnen.  

Rutte en De Jonge zitten wel in de maag met de vaccinatiediscussie. Nederland heeft steeds 
gezegd dat de coronaprik vrijwillig is, maar bewindspersonen zien ‘dilemma's waarover 
gesproken moet worden’: ‘Hoe om te gaan met vrijheden in een samenleving waarin een groot 
deel is gevaccineerd, en een klein deel nog niet’, zei De Jonge eerder. ‘Mag de vrijheid van de 
één om zich niet te laten vaccineren, de vrijheid beperken van de groep die dat al wel heeft 
gedaan? En mag je verwachten dat mensen zelf bijdragen aan de kosten voor toegangstesten 
als iedereen de kans heeft gehad om zich te laten vaccineren? Het kabinet vindt overigens van 
wel.’ Een precies bedrag is vooralsnog niet bekend, aanvankelijk rekende het kabinet met 7,50 
euro per test.   

Rutte en De Jonge herhaalden opnieuw: een prikplicht komt er niet. Rutte: ‘We willen geen 
vaccinatieplicht of -dwang, echt niet. Maar in zo'n crisis kun je nooit uitsluiten dat er iets 
gebeurt waardoor je toch iets moet. Met dit virus weet je het nooit. Maar we hebben daar geen 
plannen voor.’ De Jonge: ‘We gaan het niet doen, het is niet nodig, en het is ongewenst, een 
plicht staat op gespannen voet met de Grondwet.’ Maar die vrije keus is ‘niet vrijblijvend’: 
‘Allerlei vormen van stimulans zijn wel gerechtvaardigd. Is een eigen bijdrage voor een 
toegangstest dan dwang of drang? Ik meen oprecht dat dit geen plicht is, ook niet indirect.’ 
Het kabinet was al langer voorstander van een eigen bijdrage voor de toegangstest, maar de 
Kamer blokkeerde dat eerder.  

Volgens de rekenmeesters van het RIVM zijn straks circa 1,8 miljoen mensen niet 
gevaccineerd en dus vatbaar voor het coronavirus. Dat kan leiden tot ongeveer 20.000 nieuwe 
ziekenhuisopnames. ‘We moeten een zo groot mogelijk deel van deze 1,8 miljoen mensen weten 
te bereiken’, zegt De Jonge in het debat. ‘Dan is laagdrempelig vaccineren cruciaal, het 
tegengaan van desinformatie is ook cruciaal, sowieso.’  

D66-Kamerlid Jan Paternotte vindt - net als het CDA - dat er vanaf oktober een eigen bijdrage 
gevraagd kan worden voor een toegangstest, omdat iedereen dan al lang en breed de kans 
heeft gehad om zich volledig te laten inenten. ‘Al moet het wel om een redelijk bedrag gaan’, 
vindt CDA-Kamerlid Harry van der Molen in het debat. ‘Je moet ook denken aan mensen met 
een kleine portemonnee.’ 

Maar diverse fracties beschouwen dat als een verkapte vaccinatieplicht. FvD-Kamerlid Pepijn 
van Houwelingen zegt: ‘We krijgen mails van mensen die het beschouwen als drang, omdat ze 
niet elke keer zo’n test kunnen betalen.’ CU-Kamerlid Mirjam Bikker vreest voor ‘een 
tweedeling’, SGP-leider Kees van der Staaij spreekt van een ‘oneigenlijke financiële prikkel die 
mensen tot vaccineren moet bewegen’.   

PVV-leider Geert Wilders is feller: ‘We moeten juist stoppen met maatregelen, er liggen 200 
mensen op de ic, negentig procent heeft immuniteit. En dan moeten mensen betalen voor een 
test? Dat is pure drang.’ Ook SP-Kamerlid Lilian Marijnissen vindt dat Nederland zo 
‘sluipenderwijs naar vaccinatiedrang’ beweegt. 

Paternotte bestrijdt dat: ‘Vaccineren is een vrije keuze in Nederland. Maar dat betekent niet 
dat die keuze ook vrijblijvend is, zo’n keuze heeft effect. Je kunt anderen besmetten. Er komt 
verantwoordelijkheid bij.’ 

De PvdA is verder kritisch over het ‘wensdenken’ van het kabinet: ‘Het kabinet hint op 
versoepelingen terwijl de R nog in de maand moet komen en de R-waarde zal stijgen, terwijl 
achterstanden in de zorg er nog steeds zijn en een deel van de mensen nog niet gevaccineerd 
is’, zegt PvdA-Kamerlid Atje Kuiken.   

In september komt de Gezondheidsraad met advies over wie een eventuele derde inenting 
nodig hebben. Vermoedelijk komen mensen met een kwetsbare gezondheid - bijvoorbeeld met 
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afweerproblemen - daarvoor als eerste in aanmerking. Een derde prikronde wordt alvast 
voorbereid, ongeacht of deze doorgaat en wie daarvoor in aanmerking komt, stelt De Jonge.   

‘Ik verwacht niet dat we een boosterprik generiek gaan inzetten op de heel korte termijn. Het 
zal denk ik voor een deel van de mensen gelden’, zegt De Jonge. Partijen stellen, in navolging 
van de Wereldgezondheidsorganisatie, dat eerst minder rijke landen hun eerste vaccinaties 
moeten zetten voordat EU-landen en de VS hun derde prikken geven.  

‘Dus het wordt niet óf óf, maar èn èn: we kunnen en grote aantallen vaccins blijven doneren 
aan andere landen en de groep die echt gebaat is bij extra bescherming ook die derde prik 
bieden.’ Een besluit daarover neemt het kabinet pas na advies van de Gezondheidsraad, 
uiterlijk half september.  

Een aantal partijen wil opheldering over de Formule 1-race van Zandvoort begin september. 
Bezoekers kunnen daar overnachten op een nabijgelegen camping. ‘Ik kan niet uitleggen 
waarom dit evenement met camping wel kan doorgaan en een cultureel evenement of festival 
niet’, aldus Kamerlid Lisa Westerveld (GroenLinks). 

Volgens demissionair premier Rutte is de Formule 1-race een ‘geplaceerd evenement’ dat los 
staat van de camping: ‘Een camping in de buurt mag op zich, maar daarmee is het niet opeens 
een meerdaags evenement. Op een camping mag je logeren, dat staat los van de race, maar 
dan moet je wel dagelijks testen of een vaccinbewijs laten zien. Lowlands kon niet dagelijks 
testen, dat was niet te doen, zei de organisatie. 

Maar de zitplekken in Zandvoort zijn een ‘papieren werkelijkheid’, vindt PvdD-Kamerlid Frank 
Wassenberg: ‘Wat denkt de minister-president dat er gebeurt als Max Verstappen straks wint? 
Dat 70.000 mensen netjes blijven zitten en zeggen ‘bravo Max’?!’ Rutte: ‘Nee, maar als je 
opspringt en blij bent met de mensen om je heen en weer gaat zitten is dat wel een groot 
verschil met een festival als Lowlands, waar je je vrij beweegt, ook van tent naar tent.’ Bron: 
AD, 18 augustus 2021.    

Na 12 dagen weer meer dan 300 positieve tests, drie gemeenten 
donkeroranje  

Het aantal positieve coronatesten in de regio is vandaag weer gestegen. Sinds gistermorgen 
zijn er in totaal 333 positieve tests bijgekomen in de veiligheidsregio’s IJsselland, Flevoland 
en Noord- en Oost-Gelderland. Drie gemeenten voeren de lijst aan: Hardenberg, Staphorst en 
Kampen zitten in de donkeroranje cijfers (meer dan 28 besmettingen per 100.000 inwoners) 

De afgelopen dagen lag het gemiddelde positieve testen in de regio dagelijks rond de 260, 
vandaag is het aantal positieve coronatesten gestegen met 28 procent. Staphorst (40,6 per 
100.000 inwoners) was al donkeroranje gekleurd, maar heeft 25 procent meer positieve testen 
gekregen dan gisteren. In Hardenberg kwamen gisteren nog 5 besmettingen aan het licht, 
afgelopen etmaal waren het 21: omgerekend 34 per 100.00 inwoners. Een behoorlijke stijging.  

Acht gemeenten hebben nauwelijks besmettingen en daar zit sinds vandaag ook Voorst bij; 
deze gemeente stond dinsdag nog met Staphorst bovenaan de lijst voor wat betreft het aantal 
positieve besmettingen in deze regio. Gisteren waren er nog dertien gemeenten waar zeven of 
minder positieve tests per 100.000 inwoners waren.  

Het aantal lichtoranje gemeenten is opgelopen van zeven naar vijftien gemeenten. 

In Flevoland zijn zes nieuwe patiënten opgenomen met Covid-gerelateerde klachten. In 
IJsselland zijn er sinds gisteren twee ziekenhuisopnamen bij gekomen. In Noord- en Oost 
Gelderland zijn geen nieuwe ziekenhuisopnames gemeld.   

Landelijk gezien zijn sinds gisteren 92 mensen opgenomen in ziekenhuizen. Dertien patiënten 
zijn de afgelopen 24 uur op de intensive care opgenomen. Bron: De Stentor, 18 augustus 
2021.   
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Bezoekers van een Disney-pretpark in de Verenigde Staten kunnen tegen 
betaling sneller toegang krijgen tot de attracties  

Bezoekers van een Disney-pretpark in de Verenigde Staten kunnen straks tegen betaling 
sneller toegang krijgen tot de attracties. Het entertainmentconcern zei woensdag dat het deze 
optie bij een aantal van de populairste attracties, waar doorgaans lange wachtrijen staan, gaat 
aanbieden. 

De optie maakt onderdeel uit van de uitrol van de digitale tool Disney Genie. Die moet 
bezoekers helpen hun tijd in het pretpark zo optimaal mogelijk te benutten. Vooralsnog is de 
tool niet nodig, omdat de parken vanwege corona voor een beperkter aantal bezoekers dan 
normaal open is. 

Disney Genie is een gratis tool. Voor het uitgebreidere Disney Genie+, waarmee bezoekers zich 
toegang tot de zogeheten 'Lightning Lanes' kunnen verschaffen, moet 15 dollar per parkbezoek 
worden betaald. De snellere wachtrijen gelden voor vijftien attracties in Disneyland Californië 
en meer dan veertig attracties in Walt Disney World in Florida. 

Ook komt er een optie om per dag twee keer gebruik te maken van de snelle rij. De prijs 
daarvoor is nog niet bekend. De Lightning Lanes komen in de plaats van andere snellere 
wachtrij-opties. Bron: AD, 18 augustus 2021.  
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Nog vier Nederlandse provincies kleuren oranje 

Nog vier provincies kleuren waarschijnlijk oranje op de kaart van coronabesmettingen in 
Europa. Overijssel, Utrecht, Noord-Brabant en Gelderland kunnen een stap omlaag doen. 
Oranje is de op één na laagste waarschuwingskleur op de kaart. 

De coronakaart wordt elke donderdag gemaakt door het ECDC, de Europese tegenhanger van 
het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De dienst kijkt naar het aantal 
vastgestelde besmettingen en het percentage positieve tests. De kaart heeft vier kleuren. Van 
laag naar hoog zijn dat groen, oranje, rood en donkerrood. 

Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland zakten vorige week van rood naar oranje. Vrijwel 
zeker houden zij die kleur. Flevoland, Noord-Holland, Zuid-Holland en Limburg blijven 
waarschijnlijk op rood staan. 

De laatste keer dat de kaart voor Nederland er zo gunstig uitzag, was begin juli. Toen waren 
vier provincies groen en de rest van het land oranje. De week erna ging het hele land naar 
rood, en Groningen zelfs naar donkerrood, door het begin van de vierde golf. Bron: AD, 19 
augustus 2021. 
 
De Dam tot Damloop gaat opnieuw niet door  
 
De Dam tot Damloop in het weekend van 18 en 19 september gaat opnieuw niet door. 
Organisator Le Champion meldt dat dat na overleg met de betrokken gemeenten is besloten. 
Aanleiding voor de afgelasting zijn de meest actuele coronamaatregelen van het kabinet, 
waarbij de 1,5 meter-maatregel in elk geval tot 20 september van kracht blijft. 
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De Dam tot Damloop vindt jaarlijks plaats en is 10 Engelse mijl lang. De route loopt van de 
Prins Hendrikkade in Amsterdam naar de Peperstraat in Zaandam. Vorig jaar ging de 
hardloopwedstrijd, die normaal zo'n 45.000 deelnemers trekt, ook niet door vanwege de 
coronamaatregelen. Toen was er wel een speciale 'Home Edition', en startten lopers bij hun 
eigen voordeur. Bron: AD, 18 augustus 2021.  

 

© ANP — Deelnemers van de Dam tot Dam Loop lopen door de IJ-tunnel richting Zaandam.  

Industrie is coronacrisis weer te boven  

De industrie is de coronacrisis weer te boven. De omzet van industriële bedrijven lag in 
het tweede kwartaal net iets hoger dan in dezelfde periode van 2019, meldt het Centraal 
Bureau voor de Statistiek (CBS). Ten opzichte van het tweede kwartaal van 2020, toen de 
eerste lockdown vanwege het coronavirus van kracht was, waren de inkomsten van de 
industrie haast twintig procent hoger. 

Alle belangrijke branches van de industrie deden het beter dan een jaar eerder. Daarbij viel 
het op dat de raffinaderijen en chemie sterk groeiden. Vorig jaar viel de vraag naar olie 
plotseling weg door de corona-uitbraken en zakten ook de prijzen weg. Inmiddels zijn de 
olieprijzen en de vraag naar brandstoffen weer een stuk hoger. Ook de 
transportmiddelenindustrie groeide hard. Vorig jaar werden autofabrieken stilgelegd tijdens 
de eerste corona-uitbraak.  

Het was voor het eerst in 2,5 jaar dat de omzet van de industrie hoger uitkwam dan in dezelfde 
periode een jaar eerder. Dat is natuurlijk een logisch gevolg van het feit dat de coronacrisis 
vorig jaar in het tweede kwartaal begon waardoor de economie toen abrupt vertraagde. Ook 
de periode daarvoor was al geen toptijd in de industrie. Daarbij komt dat de olieprijs een 
tijdlang relatief laag was.  

Industriebedrijven berekenen het snel door als ze meer kwijt zijn aan energie, maar ook als 
ze minder kwijt zijn, geeft het CBS aan. De omzet beweegt dus deels mee met de olieprijs. De 
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omzet is mede door die invloed en die van de prijzen van andere grondstoffen niet ideaal om 
te vergelijken. Ook inflatie speelt op de lange duur een rol in de maatstaf.  

De toegevoegde waarde van de industrie ligt momenteel wel aanzienlijk hoger dan in 2019. 
Dat is hoe groot het aandeel van de industrie in de totale economie is. Afgelopen kwartaal was 
dat haast 15 procent meer dan in 2019. Dat cijfer heeft in tegenstelling tot de omzet geen last 
van prijseffecten, merkt het statistiekbureau op. Ook hier is echter weer een vertekenende 
factor. Andere sectoren draaien momenteel nog altijd minder goed door de coronamaatregelen 
en daardoor stijgt het aandeel van de industrie verhoudingsgewijs.  

Ondernemers zijn wel positief gestemd. Ze rekenen voor het huidige kwartaal per saldo op een 
hogere omzet dan in de tweede periode. Ook zijn ze positiever gestemd over hoeveel personeel 
ze hebben dan in de afgelopen jaren.  

Het aantal faillissementen in de industrie bedroeg in het tweede kwartaal 24, iets meer dan 
de 19 uit het eerste kwartaal. Dat was toen een absoluut laagterecord. Het aantal 
faillissementen ligt al ruim een jaar laag, vermoedelijk vanwege de overheidssteun om de 
coronaperiode door te komen. Bron: AD, 19 augustus 2021. 

 

Pauline Doornekamp: ‘Mijn leven stond plotseling stil.’ © William Hoogteyling   
 

Pauline heeft long covid: ‘Sterven en op ic liggen is veel beangstigender, 
maar dit is óók een groot probleem’  

De Houtense Pauline Doornekamp (38) stond midden in het leven, was directeur van een 
basisschool in Utrecht en hield ervan om altijd bezig te zijn. Daar is 1,5 jaar na haar 
coronabesmetting weinig van over. ‘Ik zat laatst een uurtje administratie achter de computer 
te doen. Snel daarna stortte ik in. Daar moet ik twee weken van herstellen.’ En ze is niet de 
enige. Het RIVM is een onderzoek naar long covid-patiënten gestart.  

Aan het begin van de coronacrisis komt haar man in maart met flinke koorts thuis te zitten. 
Het is gigantisch druk op haar werk. Als kersverse mede-directrice van basisschool Op 
Avontuur in het Utrechtse Lunetten staat ze plotsklaps voor een enorme uitdaging. De scholen 
worden vanwege de coronamaatregelen gesloten en er moet van alles geregeld worden. Maar 
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ook thuis moet ze de boel op de rit houden, zorgen voor haar zieke man en haar zoon helpen 
met thuisonderwijs. Bron: AD, 18 augustus 2021.   

 

Effectiviteit van vaccins vermindert naarmate tijd verstrijkt 

Een groot Brits onderzoek laat zien dat de effectiviteit van de vaccins van Pfizer en 
AstraZeneca vermindert naarmate de tijd vordert. Negentig  dagen na de tweede prik is het 
AstraZeneca-vaccin nog 61 procent effectief tegen besmetting met het coronavirus. Het Pfizer-
vaccin is op dat moment nog 75 procent effectief.  

Tot die conclusie komen onderzoekers van de Universiteit van Oxford, die meer dan drie 
miljoen neus- en keeluitstrijkjes hebben onderzocht. De effectiviteit van de prikken daalt 
naarmate de tijd vordert, want eerdere onderzoeksresultaten lieten zien dat het AstraZeneca-
vaccin twee weken na de tweede prik 68 procent effectief is. Het Pfizer-vaccin is op dat moment 
85 procent effectief.  

Bij gevaccineerden die ouder zijn dan 35 jaar nam de effectiviteit sneller af dan bij jongeren, 
concluderen de onderzoekers. Toch blijft vaccineren een verstandige keuze, stellen de 
onderzoekers. ’Beide vaccins doen het nog steeds heel goed’, aldus hoofdonderzoeker Sarah 
Walker.  

Ook de Deltavariant vermindert de effectiviteit van de vaccins. De onderzoekers concluderen 
dat gevaccineerden na een besmetting met de deze virusvariant net zoveel virusdeeltjes in hun 
neus en keel hebben als niet-gevaccineerden. ’Hierdoor kan groepsimmuniteit een grotere 
uitdaging worden’, legt de Nederlandse onderzoeker Koen Pouwels uit. ’Vaccins zijn 
waarschijnlijk het beste in het voorkomen van een ernstig ziekteverloop, maar iets minder 
effectief in het voorkomen van overdracht van het virus.’ 
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Als kanttekening plaatsen de onderzoekers dat het aantal virusdeeltjes in de keel slechts 
een 'ruwe indicatie' is voor de ernst van de symptomen. Er is geen nieuwe informatie over de 
duur van de infectie. Het onderzoek is nog niet in een medisch tijdschrift verschenen en moet 
nog worden beoordeeld door vakgenoten voordat het gepubliceerd kan worden. Bron: AD, 19 
augustus 2021.   

 

Karen Rico van Mama Roux in Amersfoort zocht mensen die al gevaccineerd zijn: ‘Sommigen 
zeiden zelfs dat ze ons kwamen opzoeken...’ © Saskia Berdenis van Berlekom 
 

Restauranthouder overladen met haat na oproep voor coronaprik: ‘Ik ben 
wel angstig, hoor’  

Bedreigingen, haatmail, vervelende telefoontjes en slechte reviews. Dat kreeg de Amersfoortse 
horecaondernemer Karen Rico allemaal op haar bord omdat ze gevaccineerd personeel zoekt. 
‘Ik probeer alleen mijn gasten te beschermen.’ 

Deze woensdagochtend is het de eerste dag dat de 52-jarige géén haatmail heeft ontvangen. 
Uniek: de afgelopen dagen stroomde haar mail- en telefoonbox vol met negatieve berichten én 
bedreigingen. Een constante stroom die twee weken geleden begon. Bron: De Stentor, 19 
augustus 2021.  

In Australië  754 coronabesmettingen gemeld 

In Australië is donderdag een recordaantal van 754 infecties geregistreerd. Het grootste deel, 
681 besmettingen, werd geteld in de deelstaat New South Wales. 

In New South Wales overleed ook iemand aan de gevolgen van een corona-infectie, wat 
het totale aantal doden in het land op 117 brengt. 
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Premier Gladys Berejiklian kondigde aan dat de lockdown in bepaalde gebieden in New South 
Wales uitgebreid zou worden en voortaan gelijk zou lopen met die van de regio rond 
Sydney. Daar is al sinds zeven weken een harde lockdown van kracht, die nog zeker tot 28 
augustus zal duren. 

Woensdag kreeg een recordaantal van 110.000 inwoners van New South 
Wales een coronaprik, waarmee nu 53 procent minstens één dosis hebben gekregen. 28 
procent is volledig ingeënt. Bron: AD, 19 augustus 2021.  

Eerste coronabesmetting in atletendorp Paralympische Spelen 

Enkele dagen voor de opening van de Paralympische Spelen in Tokio is de eerste 
coronabesmetting vastgesteld in het atletendorp, maakte het organisatiecomité vandaag 
bekend. De persoon die positief testte op het virus is geen sporter. 

De Paralympische Spelen beginnen komende dinsdag onder strikte veiligheidsmaatregelen. In 
Tokio geldt vanwege het alarmerende aantal besmettingen nog altijd de 
noodtoestand. De Paralympics zullen daarom, net als de Olympische Spelen eerder deze 
zomer, zonder toeschouwers worden gehouden. Een uitzondering wordt gemaakt voor 
schoolkinderen in het kader van een onderwijsprogramma van de Japanse overheid. Bron: 
AD, 19 augustus 2021.  

Nicole Kidman hoeft in Hongkong niet in quarantaine   

Inwoners van Hongkong maken zich kwaad over de uitzondering op de strenge 
quarantaineregels voor actrice Nicole Kidman. De Hollywoodster is in de stad als producent 
van een serie over expats, maar kan zich meteen na aankomst vrij bewegen. 

Andere bezoekers van Hongkong moeten zeven tot 21 dagen in quarantaine in een hotel, 
afhankelijk van de coronarisico's in het land waar ze vandaan komen. Net voordat Kidman in 
de stad arriveerde was voor bezoekers uit meerdere landen een strengere quarantaine gaan 
gelden. 

De autoriteiten in de metropool zeggen dat Kidmans bezigheden in Hongkong vallen onder 
een vrijstelling voor bepaalde beroepen die verder zelden wordt verleend. Ze moet zich de 
eerste twee weken van haar verblijf wel drie keer op corona laten testen. 

De tabloids in Hongkong volgen de actrice op de voet sinds ze met een privévliegtuig aankwam 
vanuit Australië. Sociale media staan vol met commentaren van inwoners van Hongkong en 
van expats. Ze maken zich druk over de voorrechten van de actrice, terwijl ze zelf door de 
strenge regels familie lange tijd niet kunnen zien. Dat Kidman betrokken is bij een serie over 
het leven van de rijke buitenlandse elite, valt ook niet in goede aarde in een tijd dat China in 
Hongkong dissidenten het zwijgen oplegt. Bron: AD, 19 augustus 2021.  

Het heeft geen zin om bloedplasma van genezen coronapatiënten toe te 
dienen aan nieuwe besmette personen  

Het heeft weinig zin om bloedplasma van genezen coronapatiënten toe te dienen aan nieuwe 
besmette personen die net de eerste coronaklachten krijgen. Het plasma slaagt er niet in om 
de ziekte tegen te houden en heeft dus 'geen significant voordeel'. Dat concluderen de 
Amerikaanse National Institutes of Health (NIH), een overheidsdienst. 

De NIH hebben een proef met het zogeheten convalescente plasma gestopt. In dat plasma 
zitten de antistoffen van mensen die corona hebben doorgemaakt en ervan hersteld zijn. Het 
werd toegediend aan enkele honderden mensen uit de hele VS. Zij waren net positief getest 
op corona en behoorden allemaal tot een risicogroep, bijvoorbeeld omdat ze last hadden van 
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overgewicht, hoge bloeddruk of diabetes. Bijna een op de drie mensen die het plasma 
ontvingen, kreeg desondanks ergere coronaklachten. Een andere groep kreeg een placebo, om 
de uitkomsten te controleren, en ook daar werden de klachten bij een op de drie mensen erger. 

De onderzoekers weten nog niet waardoor het plasma niet lijkt te werken. Misschien was de 
plasmadosis te laag, werd die op het verkeerde moment gegeven of wordt het plasma niet goed 
opgenomen door de ontvanger. Verder onderzoek moet dat duidelijk maken. Bron: AD, 19 
augustus 2021. 

Britse markt voor cannabis is stevig gegroeid als gevolg van 
coronapandemie 

De Britse markt voor cannabis is als gevolg van de coronapandemie stevig gegroeid en is na 
die van de Verenigde Staten de grootste geworden. Consumenten grepen massaal 
naar cannabidiol of CBD, dat meestal als olie in de winkel wordt verkocht om de symptomen 
van Covid-19 te verlichten.  

CBD wordt de laatste jaren steeds meer gebruikt vanwege de voordelen die mensen ervan 
ervaren. Zo zou het helpen tegen verschillende klachten zoals: slaapproblemen, 
angstaanvallen, epilepsie, chronische pijn, psychoses en meer. De producten die verkocht 
mogen worden zijn ontdaan van de psychoactieve tetrahydrocannabinol of THC, die in 
recreatieve cannabis zit. Die blijft illegaal in Groot-Brittannië. Bron: AD, 19 augustus 2021. 

In Barcelona komt een eind aan avondklok  

Na ruim een maand komt er een eind aan de avondklok in 
Barcelona. Het Hooggerechtshof van Catalonië besloot dat de maatregel niet langer is 
vereist om het aantal coronabesmettingen in te dammen. 

Het nachtelijke uitgaansverbod blijft nog wel van kracht in negentien gemeenten in de 
toeristische regio in het noordoosten van Spanje. In de 148 overige plaatsen waarvoor de 
autoriteiten om verlenging hadden gevraagd wordt de avondklok vanaf deze donderdag 
afgeschaft, omdat die niet langer gerechtvaardigd is om gezondheidsredenen. Bron: AD, 19 
augustus 2021. 

Turkije, Oekraïne en Noord-Macedonië erkennen het digitaal 
coronacertificaat 

Turkije, Oekraïne en Noord-Macedonië erkennen het digitaal coronacertificaat van de 27 EU-
landen, heeft de Europese Commissie bekendgemaakt. Dat betekent dat Nederlanders en 
andere EU-burgers vanaf vrijdag met het certificaat zonder zorgen naar deze drie 
landen buiten de Europese Unie kunnen reizen. Omgekeerd erkent de EU het Covid-19-
document dat Turkije, Oekraïne en Noord-Macedonië uitgeven voor hun burgers. 

Met de certificaten, digitaal of op papier, kunnen de eigenaren via een QR-code aantonen dat 
ze ofwel volledig tegen Covid-19 zijn gevaccineerd, ofwel recent negatief zijn getest ofwel dat 
ze hersteld zijn van een coronabesmetting. Eerder erkenden Zwitserland en de ministaatjes 
Vaticaanstad en San Marino de EU-certificaten al, en omgekeerd. Bron: AD, 19 augustus 
2021.  

Aantal coronabesmettingen in Duitsland neemt snel toe 

Het aantal coronabesmettingen in Duitsland neemt snel toe. De deelstaat Noordrijn-
Westfalen, die aan Nederland grenst, gaat van oranje naar rood op de coronakaart van 
Europa. Dat geldt ook voor Berlijn, Hamburg, Sleeswijk-Holstein en Saarland. De rest van het 
land gaat van groen naar oranje. 
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In Nederland gaat het alarmniveau juist een stapje omlaag. De provincies Overijssel, Utrecht, 
Noord-Brabant en Gelderland gaan van rood naar oranje. Groningen, Friesland, Drenthe en 
Zeeland blijven op oranje staan. Flevoland, Noord-Holland, Zuid-Holland en Limburg staan 
ook de komende week op rood. 

De coronakaart wordt elke donderdag gemaakt door het ECDC, de Europese tegenhanger van 
het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De dienst kijkt naar het aantal 
vastgestelde besmettingen en het percentage positieve tests in de twee vorige kalenderweken. 
De kaart heeft vier kleuren. Van laag naar hoog zijn dat groen, oranje, rood en donkerrood. 

Heel Frankrijk is sinds vandaag rood. Vorige week kleurde één regio nog oranje, maar ook 
daar neemt het aantal positieve tests toe. De situatie is het ergst aan de Middellandse Zee. In 
België ging Wallonië van oranje naar rood. Ook in Oostenrijk neemt het aantal gevallen toe, 
vrijwel het hele land is nu oranje. Verder stijgt het aantal positieve tests in Scandinavië. 

De situatie verbetert juist iets in Spanje. Regio's als Catalonië, Valencia en Madrid zijn van 
donkerrood naar rood gezakt. In Italië is de situatie onveranderd, met regio's als Toscane en 
Sardinië die op rood blijven staan. Bron: AD, 19 augustus 2021.   

 

 

Update RIVM 

Op de intensive cares werden 14 nieuwe patiënten opgenomen, evenveel als een dag eerder. 
Op de verpleegafdelingen werden 54 nieuwe coronapatiënten opgenomen, 5 minder dan 
woensdag. Het gemiddeld aantal nieuwe opnames per week op de ic's blijft dalen, aldus het 
LCPS. Dat leidt waarschijnlijk niet direct tot een grote daling van de bezetting op de ic's, 
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doordat mensen er relatief lang liggen. Op de verpleegafdelingen blijft het gemiddeld aantal 
nieuwe opnames per week min of meer stabiel.  

Het coördinatiecentrum verwacht dat de bezetting op zowel de intensive cares als op de 
verpleegafdelingen komende tijd ’langzaam zal dalen’. Om de druk op de ziekenhuiszorg te 
spreiden worden coronapatiënten waar mogelijk verdeeld over regio's. Woensdag werden er 
tien patiënten verplaatst. Dat is het hoogste aantal sinds 22 mei. 

Het aantal positieve coronatesten is met 2534 in de afgelopen 24 uur ongeveer op hetzelfde 
niveau gebleven ten opzichte van een week eerder. Toen noteerde het RIVM op donderdag 
2570 nieuwe gevallen.  

In de afgelopen zeven dagen kregen in totaal 17.146 mensen te horen dat ze het virus hadden 
opgelopen. Dat zijn er iets meer dan in de zeven dagen daarvoor, toen opgeteld 16.513 
besmettingen aan het licht kwamen. 

Al twee weken ligt het dagelijkse aantal geconstateerde besmettingen tussen de 2000 en 3000. 
Het RIVM registreerde woensdag een uitschieter met ruim 2800 positieve testen. Het 
zevendaags gemiddelde staat nu op 2449 gevallen per dag. Bron: AD, 19 augustus 2021.    

Sommige studenten behoren tot risicogroep: deze Halsterse start petitie 
en wil thuisschool blijven volgen 

Waar veel studenten stonden te juichen bij het nieuws dat de coronamaatregelen op 
onderwijsinstellingen versoepeld worden, sloeg bij Christel Verbogt (24) uit Halsteren juist de 
angst om het hart. Ze behoort tot de risicogroep en voelt zich daarom niet veilig in grote 
groepen mensen. Ze startte een petitie om het aanbieden van digitaal onderwijs verplicht te 
maken. 

Want met haar zwakke immuunsysteem voelt de Halsterse zich niet veilig in een collegezaal 
met 75 medestudenten. ‘Zeker niet net na de vakantie. Je hoort dat veel mensen corona mee 
naar huis nemen’, vertelt ze. ‘Veel scholen zijn van plan digitaal onderwijs volledig af te 
schaffen.’ Bron: BN De Stem, 19 augustus 2021.  

Evenementenbouwers denken aan juridische stappen tegen overheid 

De Alliantie van Evenementenbouwers denkt na over juridische stappen tegen de overheid. De 
organisatie wil dat de evenementensector zo snel mogelijk weer volledig opengaat. 
Demissionair premier Mark Rutte maakte onlangs bekend dat discotheken en nachtclubs tot 
1 november dicht moeten blijven. Festivals gaan sowieso tot 20 september niet door. 

‘Het is nog niets concreets, maar het wordt wel onderzocht’, aldus een zegsman van de alliantie 
tegen het ANP over de mogelijke gang naar de rechter. De alliantie is 'uitermate sceptisch over 
de beloftes' van de overheid, valt te lezen in een verklaring. Zo is er geen inzicht in de 
voortzetting van de steunpakketten voor de branche na 1 oktober en vindt de alliantie het 
beleid van de overheid willekeurig. 

Met de juridische stappen zou de Alliantie van Evenementenbouwers in de voetsporen treden 
van festivalorganisatie ID&T, die ook al een kort geding tegen de overheid aanspande voor 
meer en snellere duidelijkheid voor de evenementensector. Dat kort geding werd uiteindelijk 
niet doorgezet wegens gebrek aan juridische grond. Bron: AD, 19 augustus 2021. 
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Opnieuw meer dan 300 positieve tests in de regio, augustus-record in 
Flevoland 

Er zijn 306 positieve tests bijgekomen in deze regio tussen gisterochtend en vanochtend. Een 
etmaal eerder waren het er nog 333. Dat de Stentor-regio vandaag opnieuw boven de 300 
nieuwe besmettingen uitkomt, is voor een groot deel te wijten aan Flevoland. 

In deze veiligheidsregio kwamen 126 coronagevallen aan het licht. Dat is het hoogste aantal 
positieve tests deze maand in Flevoland. De afgelopen vijf dagen lag het aantal steeds rond de 
100 nieuwe besmettingen. In Noord- en Oost-Gelderland kwamen er 112 nieuwe 
besmettingen bij, in IJsselland waren het er afgelopen 24 uur 68.  

Zowel in absolute als in relatieve zin torent de veiligheidsregio Flevoland ver boven de andere 
twee uit. In Flevoland testten tussen gisterochtend en vanochtend per 100.000 inwoners 29 
mensen positief. In Noord- en Oost-Gelderland (14) en IJsselland (13) ligt dat getal veel lager.  

Dat past in het beeld van de afgelopen drie weken. Daaruit blijkt ook dat er, in verhouding tot 
het aantal inwoners, aanzienlijk meer mensen positief testen in Flevoland dan in Noord- en 
Oost-Gelderland en IJsselland.  

Op de kaart van vandaag kleuren 11 gemeenten grijs in deze regio. Dat betekent dat er minder 
dan 7 besmettingen per 100.000 inwoners zijn geregistreerd. Geen van deze gemeenten haalde 
de 0-score. In zowel Dalfsen, Elburg Heerde, Ermelo als Urk testte één inwoner positief. 

De gemeenten Hattem en Brummen kleuren vandaag donkeroranje op de kaart. Het aantal 
nieuwe besmettingen is ook daar echter klein. In Brummen gaat het om 6 positieve tests (29 
per 100.000 inwoners) en in Hattem om 4 (33 per 100.000 inwoners).   

Het nationale aantal positieve coronatesten is met 2534 in de afgelopen 24 uur ongeveer op 
hetzelfde niveau gebleven ten opzichte van een week eerder. Toen noteerde het RIVM op 
donderdag 2570 nieuwe gevallen.  

In de afgelopen zeven dagen kregen in totaal 17.146 mensen te horen dat ze het virus hadden 
opgelopen. Dat zijn er iets meer dan in de zeven dagen daarvoor, toen opgeteld 16.513 
besmettingen aan het licht kwamen. 

Al twee weken ligt het dagelijkse aantal geconstateerde besmettingen tussen de 2000 en 3000. 
Het RIVM registreerde gisteren een uitschieter met ruim 2800 positieve testen. Het zevendaags 
gemiddelde staat nu op 2449 gevallen per dag. 

Op de intensive cares van Nederlandse ziekenhuizen liggen momenteel 220 ernstig zieke 
coronapatiënten, aldus de laatste cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten 
Spreiding (LCPS). Dat zijn 8 patiënten meer dan gisteren en het hoogste aantal sinds 17 juni. 

De bezetting op de verpleegafdelingen nam wel af, met 17 patiënten. Momenteel worden op de 
verpleegafdelingen 452 mensen verzorgd met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus 
wordt veroorzaakt. Bij elkaar opgeteld houden coronapatiënten 672 bedden bezet in de 
ziekenhuizen. Gisteren stond dat aantal op 681. 

Op de intensive cares werden 14 nieuwe patiënten opgenomen, evenveel als een dag eerder. 
Op de verpleegafdelingen werden 54 nieuwe coronapatiënten opgenomen, 5 minder dan 
gisteren. Het gemiddeld aantal nieuwe opnames per week op de ic’s blijft dalen, aldus het 
LCPS. Dat leidt waarschijnlijk niet direct tot een grote daling van de bezetting op de ic’s, 
doordat mensen er relatief lang liggen. Op de verpleegafdelingen blijft het gemiddeld aantal 
nieuwe opnames per week min of meer stabiel.  
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Het coördinatiecentrum verwacht dat de bezetting op zowel de intensive cares als op de 
verpleegafdelingen komende tijd ‘langzaam zal dalen’. Om de druk op de ziekenhuiszorg te 
spreiden worden coronapatiënten waar mogelijk verdeeld over regio’s. Gisteren werden er tien 
patiënten verplaatst. Dat is het hoogste aantal sinds 22 mei. Bron: De Stentor, 19 augustus 
2021.  

 

In België kan het nachtleven op 1 oktober opnieuw open 

Het nachtleven in België kan wellicht op 1 oktober opnieuw open. Vrijdag buigen de 
verschillende regeringen in het land zich opnieuw over de coronamaatregelen. Op de agenda 
staan onder meer mogelijke versoepelingen voor de horeca en de eventuele uitbreiding van de 
coronapas naar kleinere evenementen. 

Om nachtclubs en discotheken te heropenen, is het volgens minister van Volksgezondheid 
Frank Vandenbroucke (Vooruit) nog te vroeg. ‘Het is spijtig, maar we hebben dat gezien in 
Nederland: als je discotheken opent, heb je gegarandeerd grote uitbraken’, zegt hij tegen VTM 
Nieuws. ‘Zelfs al er veel mensen gevaccineerd zijn, lopen er nog te veel mensen rond die niet 
gevaccineerd zijn. Dat is moeilijk voor die sector en het is spijtig, maar ik denk dat je dat 
tenminste moet uitstellen tot 1 oktober. Ik denk dat we tegen dan weer een heel eind verder 
zullen zijn met de vaccinatie, zeker in Vlaanderen. Dan denk ik dat het realistischer wordt om 
het nachtleven op een veilige manier terug te openen.’   

Voor de zomer werd bepaald dat alles afhangt van de inentingen tegen Covid-19 en een 
gunstige trend in de ziekenhuizen. Bij een vaccinatiegraad van zeventig procent van de 
volwassen bevolking zou een groot aantal regels kunnen worden geschrapt.  

De cijfers zien er redelijk gunstig uit. In heel België bij elkaar is gemiddeld bijna 68 procent 
van de volwassen bevolking volledig gevaccineerd. Maar in Vlaanderen ligt dat percentage met 
88 aanmerkelijk hoger en van de Waalse 18-plussers is driekwart ingeënt. Het gemiddelde 
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wordt omlaag gehaald door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Daar is nog maar zestig 
procent van de volwassenen volledig gevaccineerd. Terwijl in Brussel slechts een tiende van 
de Belgen woont, levert de hoofdstad volgens dagblad De Morgen een kwart van de 
besmettingen en ziekenhuisopnames.  

Het zou daarom kunnen dat in Brussel de teugels nog een tijdje minder gevierd worden dan 
in Vlaanderen en Wallonië. Voor de leerlingen van de hoogste klassen in het middelbaar 
onderwijs werd deze week al bepaald dat een mondmasker in het nieuwe schooljaar niet meer 
hoeft. Behalve voor scholieren in Brussel. Bron: AD, 19 augustus 2021.     

Hierdoor worden producten in de winkel duurder: 'Spullen bij Action 
kunnen niet zo goedkoop blijven’ 

Wordt de Action duurder? Zijn tropische vruchtensappen straks onverkrijgbaar? De prijs van 
zeecontainers is geëxplodeerd en dat heeft gevolgen voor het winkelaanbod. ‘Uiteindelijk 
moeten we de hogere transportkosten wel doorberekenen.’ 

Bedrijven in de Rotterdamse haven hebben de grootste moeite om containers te vinden om 
bestellingen uit Azië hier naartoe te halen. Én het kost ze veel meer. Voor de coronapandemie 
telden zij voor een container uit China nog geen 600 euro neer. Nu, anderhalf jaar later, is dat 
15.000 euro. 

‘Op een gegeven moment kunnen de spulletjes bij de Action niet meer zo goedkoop zijn.’ 
Havenondernemer Dennis de Roo voorspelt prijsstijgingen in de winkels. Zijn familiebedrijf 
Van Donge & de Roo is een van de grootste logistieke dienstverleners in Rotterdam en druk 
met het vinden van containers voor internationale transporten. Bron: AD, 19 augustus 2021.  

 

Frank Poorthuis. © Marco de Swart  
 

Zijn jullie op vakantie aangehouden, gecontroleerd, geweigerd 
misschien? 
 
Frank Poorthuis schrijft dagelijks over het gezinsleven tijdens corona. Verslag van dag 523.   
 
‘Pas je op voor de vliegende brigades!’ Het was mijn Duitse buurman, meestal een redelijk 
koele kikker, die ons weer even op scherp zette, voor we eind vorige week van ons 



250 

 

vakantieadres naar huis reden. Hij had de vorige avond op het Duitse journaal gehoord dat 
politie in de grensstreek vakantiegangers van de weg plukt voor coronacontroles.  
 
Nou hadden we paspoorten en gele vaccinatieboekjes bij ons, maar het maakt je altijd toch 
even onzeker. Vooral omdat, laat ik eerlijk zijn, ik nog steeds met een eigenhandig vervalst 
vaccinatiebewijs rondrijd. (Het RIVM heeft drie maanden na dato mijn tweede inenting nog 
steeds niet geregistreerd). Bovendien was ons de eerste dagen van ons verblijf in Duitsland al 
wel gebleken dat de Duitse coronacheckers erbovenop zitten. We hadden naar ons idee alles 
netjes voor elkaar, ons bij alle behörden aangemeld en de kleintjes door de teststraat gehaald, 
maar tot drie keer toe werden we de eerste dagen gebeld om de negatieve testbewijzen van 
onze kinderen in te sturen. En in te sturen en nog eens in te sturen. Ze kwamen kennelijk 
maar niet door. Tot het bellen uiteindelijk ophield en we dus concludeerden dat het gelukt 
was.  
 
Daarna hebben we overigens nergens meer last van gehad, geen politiecontroles, geen rare 
vragen of opmerkingen, geen eieren naar onze Nederlandse auto. Ergens midden in onze 
vakantie kwamen Nederlandse vrienden langs, rechtstreeks uit het toen nog diepdonkerrode 
westen van het land. ‘En’, vroeg ik, ‘hoe ging het met je aanmelding op einreiseanmeldung.de?’ 
 
‘Huh’, kreeg ik ten antwoord. ‘Was dat nodig dan?’ Ook zij zijn ongeschonden heen en terug 
gereden. Net zoals wij dus uiteindelijk. Geen vliegende brigades. Een beetje speet me dat zelfs 
wel. Stiekem had ik wel aan de kant gereden willen worden door zo’n witgroene Polizeiwagen. 
Raampje open. ‘Gutenmorgen’ ‘Gutenmorgen.’ Dat ik mijn gelbes Büchlein zou overhandigen 
(bitte, her Commissar) en dan kijken of-ie doorhad dat er iets aan mankeerde.  
 
Niet dus, en zo reden we (jongens, nog 1 kilometer, nog 500 meter, nog 100, yeah, we zijn er 
weer) quasi juichend Nederland weer binnen. 
 
Maar hoe verging het u op vakantie? Bent u wel aangehouden, gecontroleerd, geweigerd 
misschien, bij de grens, op een camping of een hotel, in een restaurant? Had u überhaupt 
problemen met weg- of terugkomen vanwege coronaperikelen? Ik wil het graag weten. Vertel, 
bondig alstublieft. Bron: AD, 19 augustus 2021.    
 

Minister: ‘Voetbalfans moeten dit weekend blijven zitten, anders volgen 
maatregelen’  
 
Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) geeft een ‘duidelijke waarschuwing’ 
aan de KNVB, voetbalclubs en voetbalfans. Als supporters komend weekend niet netjes op 
hun stoel blijven zitten, ‘kan dat reden zijn om de maatregelen weer aan te scherpen’, aldus 
De Jonge.  
 
De Jonge heeft voetbalbond KNVB vandaag een ‘duidelijke waarschuwing’ gegeven. ‘Het moet 
het komende weekend beter dan het de afgelopen weekenden ging’, zegt hij over volle vakken 
in stadions en springende fans. ‘Als mensen niet gewoon blijven zitten en de stadions niet 
voor maximaal twee derde zijn gevuld, kan dat reden zijn om de maatregelen weer aan te 
scherpen.’ 
 
Eerder deed het ministerie van De Jonge al een beroep op clubs en gemeenten om meer te 
doen om het samenklitten van supporters op tribunes tegen te gaan. Op dit moment is het zo 
dat clubs twee derde van de maximum hoeveelheid fans mogen toelaten in het stadion, op 
voorwaarde dat ze een vaste zitplek en een coronatoegangsbewijs hebben. Maar in de praktijk 
klitten met name in fanatieke vakken supporters samen. Die beelden leveren in andere 
sectoren verontwaardigde reacties op.  
 
‘Als we met elkaar weer stap voor stap van dit soort dingen willen genieten, moeten we dat 
echt wel stap voor stap doen’, zegt De Jonge. ‘Daarom maken we nu eerst geplaceerde 
evenementen mogelijk. ‘Geplaceerd’ is een mooi woord voor op je kont zitten. Dat is dan ook 
echt de bedoeling.’  
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RIVM-directeur Jaap Van Dissel wees er afgelopen week al op dat een evenement met 
zitplaatsen veiliger is dan een evenement waar iedereen kriskras door elkaar kan lopen, zoals 
een dancefestival. Al blijft waakzaamheid geboden bij evenementen waar iedereen een vaste 
plek heeft. ‘Als je een voetbalstadion voor twee derde mag vullen, dan is het wel van belang 
dat je niet alle mensen in één vak achter het doel plaatst, maar dat je ze over het hele stadion 
spreidt.’ Bron: AD, 20 augustus 2021.  
 

Prijs voor gas breekt door grens 1 euro per kubieke meter: ‘Zorg over 
voorraad voor de winter’  
 
De gasprijs is nog nooit zo hoog geweest als nu voor huishoudens die een nieuw contract 
moeten afsluiten. Bij sommige energieleveranciers is de grens van 1 euro per kubieke meter 
gepasseerd. Aanbieders hebben zorgen over de zeer lage stand van de gasreserves.   
 
Door een relatief koude winter en een koud voorjaar zijn de gasvoorraden aanzienlijk 
gekrompen. ‘Normaal gesproken zijn die rond deze tijd van het jaar voor 80 procent gevuld, 
maar het is nu nog maar de helft’, aldus Martien Visser, lector energietransitie aan de 
Hanzehogeschool Groningen. ‘Energieleveranciers beginnen zich zorgen te maken of ze wel 
genoeg gas voor hun klanten hebben en kopen nu grote hoeveelheden in, in bijvoorbeeld 
Noorwegen.’   
 
In Groningen wordt inmiddels fors minder gas opgepompt, nog maar grofweg 10 procent van 
de hoeveelheden die eerder werden gewonnen uit de Nederlandse bodem. De leveringen uit 
andere werelddelen zijn ook lager, waardoor heel Europa kampt met hoge prijzen.   
 
Vorig jaar daalden de prijzen juist naar een dieptepunt vanwege de coronacrisis. De vraag 
naar gas en andere fossiele brandstoffen nam fors terug. Energieleveranciers betaalden 
destijds 10 cent per kubieke meter. Dat is inmiddels gestegen naar 45 cent. Vanwege de 
belastingen die er overheen gaan, betalen consumenten die nu aan de beurt zijn om een nieuw 
contract af te sluiten, ongeveer 1 euro. Dat is tachtig procent hoger dan vorig jaar. Voor een 
gemiddeld gezin zouden de stookkosten daardoor oplopen naar 1500 euro per jaar.   
 
‘Waar de grens van 2 euro bij de benzinepomp een symbolische grens is, geldt dat ook voor 
de 1 eurogrens van een kubieke meter gas. Met het verschil dat niet iedereen dit bedrag van 
de ene op de andere dag ook moet betalen’, zegt Joris Kerkhof, energiedeskundige van 
vergelijkingssite Independer.  
 
Bijna de helft van de consumenten heeft een variabel energiecontract, dat wil zeggen dat de 
tarieven ieder half jaar (op 1 juli en 1 januari) worden aangepast. ‘De prijs op 1 juli lag al wel 
hoger, maar nog niet zo hoog als nu en het is afwachten hoe dat 1 januari is’, aldus Kerkhof. 
 
De andere helft van de consumenten heeft nog een lopend contract voor één, twee, drie of zelfs 
vijf jaar. Die mensen betalen de hoge prijs die nu geldt nog niet, maar het afgesproken tarief. 
‘Vorig jaar zijn veel mensen overgestapt omdat toen de prijzen van gas en elektriciteit vanwege 
de coronacrisis juist ontzettend laag lagen’, zegt Kerkhof. ‘Nu is de prijs voor gas twee keer zo 
hoog. Of dit een goed moment is om een vast contract af te sluiten is moeilijk te zeggen, omdat 
het zo zou kunnen zijn dat de prijs nog wat verder gaat oplopen.’ 
 
Dat vanuit andere werelddelen minder gas komt heeft allerlei verschillende redenen: Rusland 
bedrijft mogelijk politiek om een andere route voor een gaspijpleiding er doorheen te krijgen, 
maar het heeft ook te maken met een storing in een gasverwerkingsfabriek, stelt ABN Amro 
in een analyse. 
 
‘Daarnaast varen schepen met gas vanuit het Midden-Oosten en de Verenigde Staten nu 
eerder naar bijvoorbeeld Azië, omdat daar de vraag hard stijgt en dus ook de prijzen omhoog 
gaan’, vult Martien Visser aan. ‘Energieleveranciers beginnen zich zorgen te maken of de ze 
wel genoeg gas voor hun klanten hebben en kopen nu grote hoeveelheden in, in bijvoorbeeld 
Noorwegen.’  
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ABN Amro verwacht het hoge niveau nog tot zeker 2022. Het is de vraag of dat ook betekent 
dat de consumentenprijzen zo blijven. Ongeveer de helft van de prijs die consumenten betalen 
bestaat uit belastingen. ‘Het is nog afwachten wat een nieuw kabinet beslist over die 
belastingen’, zegt Martien Visser. ‘Er zijn partijen die nog hogere belastingen willen, om de 
transitie naar duurzame energiebronnen te stimuleren. Als de gasprijs voor consumenten 
hoog is, loont het bovendien sneller om het huis te isoleren.’ Bron: De Stentor, 20 augustus 
2021. 
 

Farmaceut AstraZeneca heeft positieve onderzoeksresultaten van middel 
voor voorkomen coronasymptomen 
 
Farmaceut AstraZeneca heeft positieve onderzoeksresultaten gedeeld van een middel voor 
het voorkomen van coronasymptomen bij mensen die niet goed reageren op vaccins. Na een 
behandeling met zogenoemde 'langwerkende antilichamen' hebben mensen na een 
coronabesmetting 77 procent minder kans om ziekteverschijnselen te ontwikkelen, aldus 
AstraZeneca. 
 
Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) werken coronavaccins bij 
een deel van de mensen niet goed, vanwege problemen met hun afweersysteem. Zij zijn dus 
niet goed beschermd tegen het virus na vaccinatie. 
 
De behandeling die is ontwikkeld door AstraZeneca wordt preventief toegediend. De 
combinatie van twee verschillende typen antilichamen kan het virus, wanneer het lichaam 
binnendringt, herkennen en neutraliseren. Daardoor word je niet ziek.  
 
Het onderzoek werd gedaan onder 5197 deelnemers. 75 procent van hen had onderliggende 
aandoeningen, waaronder kwalen waardoor de immuunrespons na vaccinatie mogelijk 
minder goed werkte. Niemand in de groep die de behandeling kreeg ontwikkelde ernstige 
symptomen of overleed, aldus AstraZeneca.  
 
Het gaat om een voorpublicatie van het onderzoek, wat wil zeggen dat het nog niet is 
beoordeeld door collega-wetenschappers. Bron: AD, 20 augustus 2021.  
 

In Nederlandse ziekenhuizen liggen nu 667 covid-19 patiënten  
 
In de Nederlandse ziekenhuizen liggen momenteel 667 patiënten met Covid-19, vijf minder 
dan gisteren, aldus de laatste cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten 
Spreiding (LCPS). Op de intensive cares nam de bezetting afgelopen etmaal af met vijf 
patiënten. 
 
De ic's behandelen nu nog 215 ernstig zieke coronapatiënten. Op de verpleegafdelingen bleef 
het aantal bezette bedden gelijk. Er liggen 452 mensen met Covid-19 in de klinieken.  
 
De intensive cares namen 21 nieuwe coronapatiënten op, donderdag nam het aantal nieuwe 
patiënten nog met 14 toe. Op de verpleegafdelingen werden 71 nieuwe coronapatiënten 
opgenomen, op donderdag waren dat er 54. Bron: AD, 20 augustus 2021.   
 

Mensen die corona hebben gehad krijgen vaker andere algemene 
lichamelijke klachten  
 
Mensen die al eerder corona hebben gehad krijgen na de eerste prik tegen deze ziekte vaker 
algemene lichamelijke klachten dan anderen. Dit geldt voor alle vaccins, meldt 
bijwerkingencentrum Lareb. Bij het Pfizer/BioNTech-vaccin hebben ze ook vaker last na de 
tweede inenting. Het gaat om de bekende bijwerkingen hoofdpijn, spierpijn, gewrichtspijn, 
vermoeidheid, niet lekker voelen, misselijkheid, rillingen en koorts. Een verklaring heeft Lareb 
niet.  
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Lareb volgt gevaccineerden met vragenlijsten om zo bijwerkingen na coronavaccinatie in kaart 
te brengen. Deze voorlopige resultaten komen van 9673 deelnemers met het Pfizer/BioNTech-
vaccin, 5271 met het AstraZeneca-vaccin, 2268 met het Moderna-vaccin en 2308 met het 
Janssen-vaccin.  
 
Lareb kreeg ook vier meldingen van blaarvormende huidziekten na het zetten van ongeveer 
12 miljoen Pfizer-prikken. Het betrof de huidziekten pemphigus en bulleus pemphigoid, 
waarbij blaren op de huid en slijmvliezen ontstaan, aldus Lareb. ‘Het zijn auto-
immuumziekten. De oorzaak is niet bekend. Mogelijk speelt een specifieke infectie een rol. 
Ook is het mogelijk een bijwerking van geneesmiddelen.’ Dat deze meldingen worden gezien 
na vaccinatie wil nog niet zeggen dat blaren op de huid en slijmvliezen ook een bijwerking is 
van het vaccin, benadrukt het bijwerkingencentrum. Bron: AD, 20 augustus 2021.  
 

Medewerkers Apple gaan op zijn vroegst januari volgend jaar terug naar 
kantoor   
 
Apple stelt de terugkeer naar kantoor uit tot op zijn vroegst januari volgend jaar. Dat doet de 
iPhone-fabrikant vanwege de oplopende coronabesmettingen en de verspreiding van nieuwe 
varianten van het coronavirus, heeft Apple via een interne memo aan zijn personeel laten 
weten.  
 
Tot nu toe zag het er naar uit dat de werknemers van het techconcern mogelijk in oktober weer 
op de werkvloer moesten verschijnen. Eerder was dat nog september, maar het techconcern 
besloot vorige maand om de terugkeer naar kantoor met ten minste een maand uit te stellen. 
Dat besluit werd toen ook al genomen vanwege de toenemende coronabesmettingen. Bron: 
AD, 20 augustus 2021.  
 

Corona is en blijft een groot probleem voor Brabantse ziekenhuizen  
 
Corona was, is en blijft ‘een ontzettend groot probleem’ voor de Brabantse ziekenhuizen. Er is 
sprake van toenemende corona-overbelasting voor het personeel, dat nog altijd geen 
adempauze krijgt. Dat zegt Bart Berden, voorzitter van het ROAZ (Brabants overleg acute 
zorg).  
 
Het aantal coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen was te hoog, is te hoog en blijft 
voorlopig te hoog. ‘We hebben te maken met serieuze aantallen. Meer dan we zouden willen 
en hadden verwacht voor dit moment’, stelt Berden namens de Brabantse ziekenhuizen.  
 
Op dit moment liggen er bijna dertig covidpatiënten op de Brabantse ic’s. Ruim een kwart van 
de totale ic-capaciteit wordt zodoende nog altijd aan corona besteed. ’Dit zet de boel enorm 
onder spanning.’ Daar komt volgens Berden, ook directeur van het Elisabeth-TweeSteden 
Ziekenhuis in Tilburg, nog ‘zware belasting’ aan niet corona-zorg bij door een veelheid aan 
complexe operaties en ongevallen. ’Dat zorgt voor een somber sentiment.’  
 
Oók op de werkvloer, waar sprake is van een toenemende corona-overbelasting voor het 
personeel. Berden spreekt artsen die met tranen in de ogen hun verhaal doen. Over ernstige 
operaties die ze nog maar een keer uit moeten stellen. ‘We komen niet toe aan inhaalzorg. 
Mensen die wachten, moeten blijven wachten. Het is niet meer uit te leggen. En dat trekt een 
heel zware wissel.’ Bron: AD, 20 augustus 2021.  
 

VVD doet oproep aan gemeenteraad Amsterdam om terrassen komende 
winter open te houden  
 
De VVD doet een oproep aan Amsterdam om de terrassen in de hoofdstad ook komende 
winter open te houden. Coalitiefracties GroenLinks en D66 zijn positief.  
 
Officieel sluit het terrasseizoen op 31 oktober, en dat is dit kalenderjaar al een maand later 
dan normaal om de door corona zwaar getroffen horeca tegemoet te komen. Als het aan de 
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VVD ligt, mogen uitbaters met een bestaande terrasvergunning de hele komende winter 
openblijven.  
 
‘Het is een win-winsituatie,’ zegt Claire Martens, raadslid van oppositiepartij VVD. ‘Gasten 
willen het graag en horecaondernemers kunnen iets meer geld verdienen en beginnen met het 
terugbetalen van hun schulden. En ze weten waar ze aan toe zijn, mocht er een nieuwe 
lockdown komen.’  
 
Volgens Martens is het beter die beslissing nu al vast te leggen en niet te wachten tot het 
najaar, als bij de versoepeling van een eventuele lockdown de winterterrassen weer wel open 
mogen. ‘Voor de gemeente is het lastig snel om snel in actie te komen. Als die garantie er nu 
al is, kan niemand daar slechter van worden.’  
 
Martens benadrukt dat het niet gaat om extra tafels, die de openbare ruimte bezetten. ‘We 
willen alleen de bestaande terrasvergunningen verlengen, en ook alleen komende winter. Het 
stelt ook nog eens extra banen in de horeca veilig.’  
 
Eveline Doornhegge van Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Amsterdam, steunt het VVD-
voorstel uiteraard volkomen. ‘De nood is hoog, in de horeca worden grote verliezen geleden. 
En onze gasten voelen zich ook veiliger bij buitenverblijf. We willen hen die mogelijkheid graag 
blijven bieden. We hebben afgelopen winter ook gezien dat het helemaal niet zoveel gedoe 
opleverde. Overlast voor buren was er, op enkele locaties na, nauwelijks.’ Bron: AD, 20 
augustus 2021.  
 

Overlegcomité in België beslist vandaag over versoepeling van 
coronamaatregelen  
 
Het Overlegcomité van de Belgische regeringen besluit vandaag over versoepeling van de 
coronamaatregelen vanaf 1 september. Dan moet de zogenoemde vierde fase van het 
zomerplan ingaan, een van de laatste stappen naar totale vrijheid. Die naar verwachting, als 
met name de Delta-variant in toom kan worden gehouden, pas begin of eind oktober echt 
komt.  
 
Ter discussie is een reeks maatregelen. Kunnen de mondkapjes bij kappers en in winkels af 
en worden de sluitingsuren van de horeca versoepeld? Worden huwelijken, recepties en 
begrafenissen weer zonder beperkingen toegestaan? Mogen Belgen gewoon zoveel mensen als 
ze willen binnen in huis uitnodigen in plaats van maximaal acht? En kan de kunst-, sport- 
en evenementensector verder open en onder welke voorwaarden, zoals wellicht het voorleggen 
van een vaccinatiebewijs of negatieve test?  
 
Voor de zomer werd bepaald dat alles afhangt van de inentingen tegen Covid-19 en een 
gunstige trend in de ziekenhuizen. Bij een vaccinatiegraad van 70 procent van de volwassen 
bevolking zou een groot aantal regels kunnen worden geschrapt. Bron: AD, 20 augustus 2021. 
 

In Nieuw Zeeland mogen mensen alleen hun huis verlaten om naar 
supermarkt of ziekenhuis te gaan 
 
Nieuw-Zeeland blijft nog zeker tot dinsdag in lockdown, nadat er vrijdag elf nieuwe 
besmettingen met het coronavirus werden gemeld, waaronder drie in de hoofdstad Wellington. 
 
Premier Jacinda Ardern kondigde afgelopen dinsdag voor het hele land een strenge lockdown 
aan vanwege één besmetting. Inmiddels is het aantal besmettingen met de Deltavariant van 
het coronavirus opgelopen tot 31 en zijn er ruim honderd verschillende locaties die 
coronapatiënten de afgelopen weken bezocht hebben. Het gaat om scholen, ziekenhuizen, een 
kerk, een nachtclub en meerdere restaurants. De meeste besmettingen vonden plaats in 
Auckland, de grootste stad van het land.  
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‘We moeten voorzichtig blijven’, zei Ardern vrijdag op een persconferentie. Donderdag maakte 
de premier nog bekend dat de oorsprong van de uitbraak gevonden was en dat noemde de 
premier ‘bemoedigend nieuws’. Maar om de zeer besmettelijke Delta-variant opnieuw volledig 
uit de gemeenschap te elimineren, blijven de zeer strenge coronamaatregelen, waar Nieuw-
Zeeland al meer dan een jaar niet mee te maken kreeg, voorlopig van kracht.  
 
Nieuw-Zeelanders mogen hun huizen alleen verlaten om naar de supermarkt of 
het ziekenhuis te gaan. Wie buiten wil recreëren moet in de eigen buurt blijven en contacten 
met andere huishoudens zijn verboden. ‘Stop niet bij de buren om een praatje te maken’, 
benadrukte Ardern. Bron: AD, 20 augustus 2021. 

Lockdown in Sydney blijft nog tot eind september van kracht 

De lockdown in de Australische stad Sydney zal nog minstens tot eind september van kracht 
blijven. Dat heeft staatspremier Gladys Berejiklian meegedeeld. Vrijdag werden in de deelstaat 
New South Wales, waarvan Sydney de hoofdstad is, 642 nieuwe 
coronabesmettingen geregistreerd. 

Vanaf maandag zal het verplicht worden om een mondmasker te dragen in de buitenlucht, 
behalve tijdens het sporten, aldus Berejiklian. De zwaarst getroffen gebieden in het westen 
van Sydney krijgen ook een avondklok opgelegd. 

Donderdag werd in Australië een recordaantal van 754 coronabesmettingen gemeld, waarvan 
681 in New South Wales.  

Australië slaagde er lange tijd in om de coronapandemie het hoofd te bieden door extreem 
strenge maatregelen. Door de verspreiding van de meer besmettelijke Delta-variant en een 
trage uitrol van de vaccins is een groot deel van het land echter opnieuw in lockdown. Voor 
Sydney en zijn ruime omgeving geldt die al sinds 26 juni. Bron: AD, 20 augustus 2021. 

Amerikaanse douane heeft in Alaska meer dan 3000 vervalste 
vaccinatiebewijzen in beslag genomen 

De Amerikaanse douane heeft in Alaska meer dan 3000 vervalste vaccinatiebewijzen in beslag 
genomen. De bewijzen, die vanuit China waren opgestuurd, werden herkend vanwege de 'lage 
afdrukkwaliteit'. De tekst op de vaccinatiebewijzen kwam overeen met de authentieke 
certificaten die de Amerikaanse gezondheidsdienst (CDC) verstrekt. 

Vorige week werden er vergelijkbare vervalste vaccinatiebewijzen gevonden in de Amerikaanse 
stad Memphis. ‘Het is zaak deze verklaringen van de straat te krijgen’, zei een 
douanemedewerker in Alaska over de vondst. Er is een onderzoek ingesteld naar de zaak. 

Ook in Nederland zijn frauduleuze vaccinatiebewijzen in omloop. De GGD's lieten eind juli 
weten ‘enkele tientallen aangiftes’ te hebben gedaan tegen mensen die zo'n bewijs hebben 
gekocht en daarmee tegen de lamp zijn gelopen. Bron: AD, 20 augustus 2021. 

CPB komt met eerste versie Macro-Economische Verkenning 

Het Centraal Planbureau (CPB) komt vrijdag met de eerste versie van zijn Macro-Economische 
Verkenning. Daarin geeft de belangrijke adviseur van het kabinet weer een nieuwe inschatting 
van het tempo van het herstel uit de coronacrisis. Ook komen er voorspellingen over 
bijvoorbeeld de ontwikkeling van de koopkracht, de overheidsfinanciën en de werkloosheid. 

In juni gaf het CPB aan dat de Nederlandse economie zich sneller leek te herstellen dan eerder 
voorzien, terwijl het aantal coronabesmettingen afnam en de vaccinatiegraad toenam. Voor 
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dit jaar ging de juniraming uit van 3,2 procent economische groei, gevolgd door een plus van 
3,3 procent volgend jaar. 

Maar later namen de coronabesmettingen weer flink toe, vandaar dat er voor bijvoorbeeld 
de horeca nog steeds beperkende coronamaatregelen gelden. Het kabinet heeft daarbij al 
aangekondigd dat discotheken en nachtclubs langer coronasteun zullen krijgen omdat ze op 
zijn vroegst in november weer open mogen. 

De raming dient als uitgangspunt voor de onderhandelingen over de rijksbegroting die het 
kabinet op Prinsjesdag presenteert. Maar op dit moment is het kabinet demissionair en het 
ziet er niet naar uit dat er in september al een nieuw kabinet is. De verwachting is daarom 
dat er geen grote koerswijzigingen zullen worden aangekondigd. 

CPB-directeur Pieter Hasekamp stelde eerder dat er zeker niet bezuinigd hoeft te worden, 
maar het zou ook belangrijk zijn om niet al te uitbundig te zijn met betrekking tot de 
overheidsuitgaven in de komende jaren. Hij wees er ook al op dat er nog belangrijke dossiers 
liggen die aangepakt moeten worden, onder meer het hervormen van de arbeidsmarkt. Bij de 
vorige raming in juni stipte het CPB verder aan dat de loongroei bij veel bedrijven komende 
tijd nog wat achter blijft. Bij ongewijzigd beleid zou de koopkracht volgend jaar wat teruglopen. 
Bron: AD, 20 augustus 2021.  

Man wint met inzet van 4 euro een half miljoen in Holland Casino Breda 

Een vaste gast van het Holland Casino in Breda ging donderdagavond met 500.000 euro naar 
huis. Zijn inzet van 4 euro was voldoende om de Mega Millions jackpot te winnen.  

Het gebeurde allemaal in slechts tien minuten tijd. De man had in het casino 50 euro 
gewisseld en zette 4 euro in op de Mega Millions-automaat. En dat was meteen raak. Hij won 
hiermee 500.000 euro, belastingvrij.  

De man kon niet geloven wat hem overkwam, laat Holland Casino weten. De man reageerde 
in eerste instantie rustig, maar toen het begon door te dringen ook enorm verrast en blij. Hij 
kreeg een glas champagne en een cheque voor een half miljoen euro overhandigd. Hoe hij het 
bedrag zou gaan besteden, wist hij nog niet.  

Het is dit jaar de eerste keer dat een speler bij Holland Casino de Mega Millions jackpot wint. 
Dat komt mede door corona: het eerste halfjaar van 2021 moesten de deuren van het casino 
gesloten blijven. De laatste keer dat iemand de Mega Millions jackpot won, was in oktober 
2020. Dit gebeurde toen in Nijmegen.  Bron: De Stentor, 20 augustus 2021. 

Coronabesmettingen is afgelopen 24 uur met 2250 toegenomen 

Het aantal positieve coronatesten is in de afgelopen 24 uur met 2250 toegenomen, meldt het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Een dag eerder nam het aantal toe met 
2508, zo blijkt nu na correctie. Het gemiddelde aantal per dag van de afgelopen week komt 
daarmee op 2385, zestig meer dan waar dat gemiddelde vorige week vrijdag op uitkwam. 

Het aantal sterfgevallen over het afgelopen etmaal was deze vrijdag net als donderdag zes, 
maar niet zeker is of deze mensen allemaal het afgelopen etmaal zijn overleden. Bron: AD, 20 
augustus 2021.  

Reproductiegetal is gestegen naar 0.97 

Het zogenoemde reproductiegetal van het coronavirus, dat aangeeft hoe snel de 
ziekteverwekker zich verspreidt, is gestegen naar 0,97. Dat is 0,05 meer dan de waarde die 
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dinsdag werd gemeld. Het getal, ook wel de 'R' genoemd, is het gemiddelde aantal mensen dat 
wordt besmet door één ander.  

Bij een R van rond de 1 blijft het aantal besmettingen zo'n beetje gelijk. Eén persoon besmet 
gemiddeld één ander. Als het reproductiegetal lager is dan 1, daalt dus het aantal 
besmettingen. Gaat het omhoog, dan stijgt ook het aantal besmettingen. 

De nieuwe melding zegt overigens niet alles. Het is namelijk altijd het reproductiegetal van 
ongeveer twee weken geleden, omdat de betrouwbaarheid van recentere berekeningen niet 
groot genoeg is. Deze vrijdag zien we dus eigenlijk de waarde van donderdag 5 augustus. Bron: 
AD, 20 augustus 2021.  

Laatste woorden  

Maakt Nederlands coronabeleid ons tot een buitenbeentje? Nederlanders laten zich graag 
voorstaan op hun eigengereidheid. Maar als het om coronabeleid gaat, klinkt juist vaak de 
klacht dat we zo'n arrogant, zelfgenoegzaam buitenbeentje zijn. Doen we het werkelijk slechter 
dan andere landen? 

Waarom toch zo eigenwijs? Eind juli streden ergernis en onbegrip om voorrang, toen NRC een 
verhaal publiceerde over ventilatienormen in de horeca. Waar de hele wereld doordrongen lijkt 
van het gevaar van verspreiding van het coronavirus via kleine druppeltjes (aerosolen), en dus 
het belang van goede ventilatie, versoepelde Nederland juist de eisen daaraan. 

De gedachten gingen terug naar de eindeloze discussie over mondkapjes. Ook daarmee leek 
Nederland een buitenbeentje, dat zich maar niet wilde conformeren aan internationale 
inzichten. 'We doen er hier heel lang over om nieuwe bewijzen te omarmen', zegt 
veldepidemioloog Amrish Baidjoe. 'Daar spreekt nogal wat arrogantie en zelfgenoegzaamheid 
uit.' 

De Groningse gezondheidseconoom Jochen Mierau ziet dat ook. 'Telkens wil Nederland er zelf 
nog even over nadenken. Als er bewijs uit het buitenland komt, wil Nederland eerst de 
Nederlandse data zien. Maar op data kun je niet sturen, want die komen achteraf. Nederland 
kan beter theorie-gedreven werken met data als ondersteuning, dan wachten op de data.' 

Dat beeld heeft stevige publieke discussie opgeleverd. 'Nederland is de paria van Europa,' 
kopte Het Parool in oktober. Maar is Nederland (los van eventuele wijsneuzerigheid) nu echt 
zo'n buitenbeentje? Gaat het land dat zo prat gaat op zijn eigenwijsheid, vermeende 
nuchterheid en hoge kwaliteit van leven inderdaad koppig zijn eigen gang? Kunnen we dat 
eigenlijk überhaupt wel zeggen? 

In april vorig jaar vroeg NRC al aan OMT-lid Marion Koopmans of Nederland niet het stoutste 
jongetje van de klas was. Haar antwoord was stellig: 'Het is een misverstand dat Nederland 
een heel andere koers vaart dan andere landen in Europa. Dat is niet zo. De lockdowns in 
verschillende landen lijken allemaal anders, maar in de praktijk is er weinig onderscheid', 
antwoordde ze. 

Inmiddels zijn we zestien maanden verder. 'Ik denk nog steeds dat er geen simpel antwoord 
is,' zegt Koopmans nu. 'Je hebt de landen die hebben ingezet op Zero Covid (zoals Australië 
en Nieuw-Zeeland, red.), waar nu de vraag is of ze de benodigde beschermingsgraad gaan 
krijgen om dat te kunnen volhouden. Zij hebben minder ziektelast, maar aanhoudende 
lockdowns en zeer beperkt internationaal verkeer als probleem. Dan zijn er een paar landen 
die heel weinig hebben gedaan. En wij zitten bij de rest, de grote hoop die een combinatie van 
maatregelen heeft genomen.' 

Die grote hoop doemt inderdaad op uit de data. De universiteit van Oxford heeft een index 
opgesteld om de strengheid van coronaregels met elkaar te vergelijken. In een grafiek met 
omringende landen valt Nederland niet erg op, met over het algemeen een positie in het 
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midden. Nederland versoepelde wel in beide coronajaren vrij drastisch, aan het begin van de 
zomer. 

Maar dat is niet het hele verhaal, waarschuwt Baidjoe, die lid is van het kritische Red Team. 
'Uitvoering bepaalt natuurlijk volledig of een ingreep daadwerkelijk verschil maakt. En daar 
valt naleving ook onder. In Nederland leidde de eindeloze discussie over mondkapjes tot 
slechte naleving van de regels.' 

Daar komt nog eens bij dat de corona-aanpak veel meer is dan alleen maatregelen. 
Vaccinatiecampagnes zijn inmiddels zeer bepalend. Ook testbeleid kan grote invloed hebben, 
net als de inzet en capaciteit van bron- en contactonderzoek. Daarin zijn grote verschillen aan 
te wijzen tussen landen. Zo heeft Denemarken per bewoner ruim negen keer zoveel tests 
afgenomen als Nederland. 

Uiteindelijk heeft het ook weinig zin om alleen naar de aanpak te kijken, stellen onderzoekers 
Amélie Desvars-Larrive en Peter Klimek uit Wenen. De fase van de pandemie waarin een land 
zit, cultuur, demografie, sociaal-economische factoren, je moet het allemaal meenemen. En 
dan zijn er ook nog regionale verschillen binnen landen. Gericht vergelijken is moeilijk of zelfs 
onmogelijk, concluderen ze. 

Worden we dan wijzer als we naar de uitkomsten van het beleid kijken? Vergelijken we 
dezelfde groep landen op het aantal bevestigde covid-19-besmetingen, dan staat Nederland er 
slecht op met het hoogste aantal per inwoner. Bij de ziekenhuis- en intensive-care-patiënten 
zit Nederland in de middenmoot. 

Kijkend naar het aantal sterfgevallen doet Nederland het op het oog goed. Maar dat is nogal 
een heikele indicator. Want elk land bepaalt op zijn eigen manier hoeveel overlijdens er aan 
covid-19 te wijten zijn. Was het de voornaamste doodsoorzaak of gaat het om iemand die al 
heel ziek was en toen besmet werd met het coronavirus? En zijn de resulterende cijfers dan 
in lijn met de statistisch berekende oversterfte? 

Veel landen komen na ruim anderhalf jaar pandemie ongeveer op hetzelfde punt uit, al is het 
via een eigen route, zegt de Belgische viroloog Marc Van Ranst. 'Discrepanties in cijfers hebben 
vaak meer te maken met de manier van tellen dan met daadwerkelijk verschillende 
uitkomsten.' 

Er zijn, kortom, heel veel coronacijfers beschikbaar, en even zoveel interpretaties. 'Laten we 
nog even afwachten', zegt ook de kritische Baidjoe. 'Pas over een paar jaar kunnen we 
gegronde uitspraken doen over precieze impact en schade van de pandemie.' 

Wat natuurlijk ook meespeelt: de pandemie is nog aan de gang, en het einde ongewis. Wat is 
de uiteindelijke schade van long covid? En hoe wegen we die tegen de fysieke en psychische 
langetermijngevolgen van lockdowns? Voor zulke analyses is het te vroeg. 

Zo lang wachten burgers, kiezers, patiënten en nabestaanden het natuurlijk niet. Dat is overal 
hetzelfde, zegt Catherine Smallwood van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). 'Veel 
mensen vinden dat hun eigen land afwijkt van wat zij de juiste aanpak zouden vinden.' 

En tegelijkertijd zijn ze juist milder over de prestaties van andere landen, beaamt de Belgische 
viroloog Marc Van Ranst. 'Zonder enige twijfel. De oppositie en een deel van de publieke opinie 
vindt dat het eigen land het heel slecht doet. In een crisis moet je besluiten nemen, terwijl de 
volledige informatie pas later komt. Het is dus schipperen en bijsturen. Daar is geen enkel 
begrip voor in de samenleving.' 

Dat wil niet zeggen dat het buitenland altijd geldt als het walhalla. Van Ranst heeft zich 
meermaals kritisch uitgelaten over het Nederlandse beleid. En Nederlandse beleidsmakers 
herinneren het publiek er graag fijntjes aan dat het in het buitenland ook geen feest is. 
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Smallwood en de WHO prediken algemene uitgangspunten voor coronabestrijding. Is het 
streven dan internationale consensus? 'Absoluut niet', zegt Smallwood, 'want zonder discussie 
leren we niet.' Tegelijkertijd constateert ze dat er, naarmate de pandemie vordert, wel sprake 
is van convergentie. 'We bewegen voorwaarts, maar niet per se in een rechte lijn.' De WHO 
geeft geen rapportcijfers, zegt Smallwood. De meeste landen doen sommige dingen goed, en 
andere weer minder. En de weging van epidemiologische, sociaal-economische en andere 
factoren pakt overal weer anders uit. Voor een publieke gezondheid-functionaris is dat soms 
even slikken. 

Het is cruciaal dat landen van elkaar leren, benadrukt Smallwood. Nederland stelt zich in 
internationale fora leergierig op, is haar ervaring. En dat is maar goed ook: 'Ziekten houden 
zich niet aan landsgrenzen, en wat ergens anders gebeurt, kan heel goed ook jou overkomen.' 

Dat elk land zijn eigen plan trekt, hoort bij de verkrampte reactie op een onbekende ziekte, 
zegt hoogleraar ouderengeneeskunde Rudi Westendorp, die deels in het om zijn corona-
aanpak geroemde Denemarken woont en werkt: 'Angela Merkel kreeg niet eens alle deelstaten 
van Duitsland op één lijn.' 

'Er zit veel te veel emotie in, de pandemie wordt niet als een zakelijk probleem aangepakt', 
zegt Westendorp. 'Je probeert iets, het gaat mis, en je stopt er weer mee en leert ervan. En als 
je in het buitenland iets ziet dat werkt, is het bijna kinderachtig om te zeggen dat het daar 
allemaal anders is.' In deze ad-hoc-chaos is er weinig oog voor lessen van anderen, uit het 
verleden en voor droge richtlijnen uit klaarliggende handboeken. 

Steeds weer snoeiharde kritiek op beleidsmakers is niet functioneel, denkt de hoogleraar: 'De 
volgende keer dat Rutte iets zegt, is hij weer minder geloofwaardig.' Vooral dat ging in 
Denemarken beter dan in Nederland: 'Als de Denen een besluit nemen, wordt het ook 
uitgevoerd, en als het verkeerd uitpakt, komen ze ervan terug. Maar of ze nou slimmer zijn 
dan Nederland? Ik denk het niet.' Bron: FD, 11 augustus 2021. 

 

 

 

Wordt vervolgd 

Enter, 20 augustus 2021 

 


