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• Er is veel media-aandacht voor aanhoudende gezondheidsklachten bij ex-coronapatiënten; ‘Thuispatiënt
corona is er vaak slecht aan toe’ kopt AD op haar voorpagina en de Volkskrant opent met ‘De lange
nasleep van covid-19’. De schade die het coronavirus toebrengt aan het lichaam is zo groot, dat veel
genezen coronapatiënten nog maandenlang klachten als extreme vermoeidheid en geheugenverlies
houden, stellen onderzoekers wereldwijd. Lange revalidatie is onontbeerlijk.

• Verschillende branches hebben kritiek op de coronamaatregelen. Over problemen met handhaving in de
horeca wordt veel geschreven. Sekswerkers gaven vanochtend een persconferentie in Nieuwspoort om
voor eerdere hervatting van het werk te pleiten en hun protocol te presenteren. De kermisprotesten van
gisteren krijgen ook nog veel aandacht, op sociale media, in reportages en in columns.
• Veel media halen het interview van RIVM-modelleur Wallinga aan: de besmettingsgraad groeit langzaam
boven de 1 en besmettingen zullen toenemen, mede door versloffende discipline. Nederlanders voelen
minder angst en 1,5 meter afstand houden wordt lastiger.
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• Zorgen over de tweede golf: modelleur Wallinga zegt dat we beter voorbereid zijn. Drie grote
zorgvakbonden geven aan dat er te weinig zorgpersoneel is.
• De heropening van scholen verloopt tot nu toe goed, maar scholen kampen wel met problemen, zoals
het lerarentekort dat ook nog is verergerd door de coronacrisis.
• Eurocommissaris Johansson wil dat alle Schengenlanden vanaf maandag 15 juni de binnengrenzen
openen. Vanaf 1 juli wil de EC dat de buitengrenzen van Schengen ‘gedeeltelijk, geleidelijk en
gecoördineerd’ worden geopend.
• MKB-voorzitter Jacco Vonhof meent dat de Tijdelijke Wet Maatregelen Covid-19 ‘veel te strikt’ is. Hij
vreest dat de wet het draagvlak ondergraaft om het virus te bestrijden.
• Uit cijfers van het UWV blijkt dat het aantal vacatures daalt. Tegenover de daling in vrijwel alle beroepen
staat een stijging in bepaalde branches: zorg & welzijn, overheid en de post- en koeriersbranche. Ook is
een ‘historische daling’ van werkenden te zien in april. Het aantal faillissementen is echter gedaald.
• Uitvaartorganisatie Dela houdt op 7 november een landelijke herdenkingsdag.

