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Corona remde liefdesleven       van jongeren

Mik Zwaan (22), studeert in Leiden

,,Ik was al lang vrijgezel en had veel zin om te daten, maar 
door corona kwamen alle feestjes stil te liggen. Ik miste men-
sen om me heen, zat alleen in m’n studentenkamer en voelde 
me eenzaam. al vrij snel ben ik naar m’n moeder gegaan. daar 
heb ik twee maanden gezeten. dat belemmerde me om te da-
ten, maar ook praktisch zag ik vooral de bezwaren. moest ik de 
trein pakken om ergens in een parkje te gaan wandelen? Zo’n 
wandeldate leek me erg ongemakkelijk. Pas na een jaar corona 
heb ik via een datingapp mijn eerste afspraakje gemaakt. toch 
een wandeldate, maar die pakte goed uit. Hij had van tevoren 
al gevraagd of hij me als begroeting een knuffel mocht geven, 
dat vond ik fijn. de tweede date hebben we bij mij thuis afge-
sproken. En nu hebben we al bijna een jaar een relatie. doordat 
we veel thuiszaten, hebben we elkaar snel goed leren kennen. 
Pas na een aantal maanden konden we voor het eerst samen 
naar de film. afgelopen weken ben ik naar veel queerfeestjes 
geweest. die heb ik heel erg gemist. Vlak voor de lockdown 
was ik begonnen aan mijn transitie – ik ben transgender.  Vroe-
ger durfde ik op een feestje niet op mensen af te stappen, nu 
wel. Ik ben veel zelfverzekerder geworden, ik ben nu meer me-
zelf. Het is heel fijn om dat te kunnen uiten op een plek waar 
mensen je waarderen zoals je bent.’’

‘Door lockdowns een
jaar lang niet gedatet’

Het aantal positieve corona- 
tests is het vorige etmaal op-
nieuw gedaald; dit past in een 
verder afnemende trend. Het 
aantal patiënten met corona in 
de Nederlandse ziekenhuizen 
is gestegen met 25. Op zowel 
de verpleegafdelingen als de 
intensive cares was sprake van 
een lichte stijging.

ANP 
Bilthoven

Het Rijksinstituut voor Volksge-
zondheid en Milieu (RIVM) regis-
treerde tussen zaterdag- en zon-
dagmorgen 25.013 nieuwe geval-
len, tegenover (bijgesteld) 28.122 
een dag eerder. Ook de dagen er-
voor nam het aantal positieve tests 
af. Zo ging het vrijdag nog om 
35.019, donderdag om 39.195 en 
woensdag om 42.794 besmettin-
gen. Het weekgemiddelde is zon-
dag verder gedaald, naar 34.651, te-
genover 36.048 op zaterdag.

De top vijf van gemeenten met 
de meeste positieve tests wordt 
aangevoerd door Amsterdam. 
Daar werden 1079 nieuwe be-
smettingen vastgesteld. Daarna 
volgen Rotterdam (807), Den 
Haag (654), Utrecht (438) en 
Apeldoorn (336).

Het RIVM kreeg zes meldingen 

binnen van mensen die zijn over-
leden aan hun coronabesmetting. 
Dat ze nu zijn gemeld, wil niet 
zeggen dat de overledenen afgelo-
pen weekend zijn gestorven.

Hoger
Op de ic’s steeg het aantal co-
ronapatiënten met zes, naar 155 in 
totaal. Op de verpleegafdelingen 
lagen gisteren 1776 mensen met 
een coronabesmetting, negentien 
meer dan zaterdag. Dat blijkt uit 
cijfers van het Landelijk Coördi-
natiecentrum Patiënten Sprei-
ding (LCPS).

In de afgelopen 24 uur werden 
167 nieuwe coronapatiënten opge-
nomen op de verpleegafdelingen. 
Op de ic’s werden veertien patiën-
ten met corona binnengebracht. 
Zaterdag waren die cijfers hoger: 
toen ging het om 226 nieuwe op-
names op de verpleegafdelingen, 
en zeventien op de ic’s.

Een deel van de patiënten die 
positief zijn getest op het corona-
virus is aanvankelijk om een an-
dere reden opgenomen. Na het 
doen van een coronatest blijkt dan 
toevallig dat ze ook positief zijn. 
Het LCPS maakt geen onder-
scheid in de dagelijkse zieken-
huiscijfers tussen patiënten die 
mét of vanwege corona zijn opge-
nomen.

Aantal besmettingen 
neemt gestaag af

Koning neemt deel aan  
Navo-oefening Noorwegen
Koning Willem-Alexander is 
zaterdag en zondag in 
Noorwegen geweest voor 
een bezoek aan de 
Koninklijke Marine.

Hij woonde daar de zogenoemde 
Cold Response bij, een tweejaar-
lijkse Navo-oefening met ruim 
30.000 deelnemers. Dat maakte 
de Rijksvoorlichtingsdienst gis-
teren bekend. 

Willem-Alexander kreeg zater-
dag aan boord van het schip Zr.
Ms. Rotterdam een rondleiding 
en hoorde daar onder meer hoe 
maritieme diensten helpen bij 
amfibische landingen. In de 
avond was de koning aanwezig 

bij een uitleg van de Maritime 
Battle Staff en in de nacht van za-
terdag op zondag nam hij zelf ook 
deel aan een amfibische landing.

In het veld leerde de koning 
over tactiek en planningsuitda-
gingen bij zulke landingen. De 
overnachting was ook in het veld. 
Als afsluiting van zijn werkbe-
zoek nam hij gisteren ook deel 
aan een gesimuleerde verplaat-
sing per sneeuwscooter naar een 
patiënt en een medische evacua-
tie per helikopter naar het schip 
Zr. Ms. Rotterdam.

Elke twee jaar doen 27 landen 
mee aan de Cold Response van 
de Navo, waarbij samenwerken 
over land, zee en in de lucht 
wordt geoefend.

 e De koning aan boord van de Zr. Ms. Rotterdam. FOTO DEFENSIE
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