Dank!
Ha
ivbm
woordvoerngslijn maandag
(inloop coaLovereg) over
Corona, paar opvolgende
qen&s: Frankrijk zet grote
indoor evenementen on
old. DuIts’and, wisselend,
ook. Waarom wij !ntet? En 2.
Waarom niet controks op
Schiphol? Tweede ijkt me
niet moeilijk (Ik denk ‘ondat
het pas na zie k worden kan
worden vastgest&d en er
hangen borden op
luchthavens) Eerste
nog&ijk ingewïkke!der.
Dank! Mark cc
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Dank voor update! Zie jij
kans met rvd paar punten te
maken voor pers bij inloop
coaLovedeg maandag? Oa

svz Brabant, situatie Italie
en of besloten is. rnccb
bijeen te roepen (nav Knops
bij wn)
4 Dank! Mark cc
en
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Al meer duIdelijkheid over
ierse artikel?
Rivm maakt
woordvoeringsljn. Artikel
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Al meer duidelijkheid over
Ierse artikel?

do 12 rrrL Ci!: CI%

Ik heb straks overe met
NCTV over wel of geen
MCCB vandaag gelet OÇI
ont.
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zou toch mooI zijn als
we dat inreisverbod
vanavond rond hebben. Kun
jij duwen?
‘ 1

Nb: geét op gesprek
vanmiddag met Ferd: hem
en NCTV ook betrekken bij
ochtendovereg dat jij met
Brune
en mij hebt
afgesproken?
--—

Ja!
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Lukt het met verbieden van

Mark

Lukt het met verbieden van
rslco vluchten?
-

Nee KiJ net tifObIt Te
4
complexm Ook in om
jn hard *adviseren te
Wiflen ook kijken
hoe ze dan noodzakelijke
cargo uft hijv China nÔ
binnenkrijgen. Dus dst dag
4 Vanavond zeggen dat
extra
we er serieus naar kijken is
maximum!

Maak ajb strakke qena,
waarin desnoods ook dat
cargo dilemma staat.

Werken we aan
do 12 mrt. )

Mrik

vr 13 mrt. 17:21

1 Met
Marc
van
gespröken Zorgen
dat er personeelstekort
komt door strakke
instructies thuisblijven en
eventueel scholèn die toch
dichtgaan waardoor ouders
thuis moeten blijven.
Afgesprokén dat ze
kornpde dagen goed
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Marc, Met
vah
geken Zorgen
4
dt er personë1stekoit
4Omt door strakke
instrucbes huisbhjven en
eventueel scholen de toch
dichtgaan waardoor mers
thuis moeten blijven
Afgesproken dat ze
komende dagen goed
vinger aan de pols houden.
ldealfter houden ze het vol
met huidige regels. Zoniet
rivm vragen te wegen
tussen risico wegvallende
dienstverlening en groter
gezond heidsrisico bij ruimer
beieid Maandag in gesprek
tussen VWS en CBL
(sector) weer even stahd
bespreken en van daar uit
vercter zien Hij is tevreden
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Even een voor flU: niel:
ongunsi) ite vanuit
ROAZ Brabant:
het aantalwe
patiënten dat is ogenomen
I de Brabantse
4 nhuizen s verder
afgnornen tot 1O
CoronaV bezetting IC blijft
constant net als het totaal
aantal opgenomen
e verdeling
veranØert omdat
2lekenhulzen die eerder laag
in cpnaimes zaten het been
nu bijtrekken. Dat is relevant
voor de ROAZ-en om ons
heen. Er zijn geen
additionel e personele
problen:en+
de capaciteit electieve
zorg s 20% gereduceerd
-
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heeft nu drie
verJiiQende iijneh uîtgezèt 4
en vrij,
Vws met 1
coiJeg
s
.
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Afwachten wat het gaat
opleveren maar dereen
doet zijn bést
—

,
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Aha! Dank.
z a 1 4 t ‘n r t 1 2: 0 b

• Volgende bericht kreeg ik
net van
Is positief.
Beld daarha’ nog
4 A met al
geen reden om belèidsIijn
nu aan te passen.
-

Even een (voor nu niet
ongur:stige) update vanuit
ROAZ Brabant:
het aantal neuw
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daarmee is ra
aanzienlijk opgeschaf
voor fiensîeve zorg en is
ØIe ÇapÇrte1t nu ruim,
ijöldoende.
—

Dit past bij een Wrcductie
vanuft ltalië zowei vanwege
laatste vakantieweek als
Italianen bij carnaval, en het
heinde” van de eerste goif
etnstige gevaNen, ina
incubati tot 14
1
dagen
De komende dagen zijn
crucîaal voor de duiding,
Effecten van onze
maatregelen spelen hier nog
geen ro in.
Gr
Liever niet zeggen dat

Mrtk

Liever niet zeggen dat
positief is :—)! Maar fijn!! Is
fet iets dat hiL met alle
slagen m de arm, near
bulten kan brer gen? Of juist
niet, want maakt mensen
minder scherp?
Nee. s in de categrie “één
zwakw maakt neen zorner
4

Hij wil dit weekend verloop
votgen. Maar vo ons
prettig om te weten.
Eens!
c i 1 7 in r t 1 ci 5 /
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Stef, cc

Ferd en

, over NLers die
vastz’tten in het buitenland,
dit wordt komende daqen

Mark

1 cc
Stef

Ferd en
over NL’ers die
vastztten in let buitenand,
dft wordt komende dagen
crisis in de crisis met veel
maatschapp&ijke druk.
Duitsland zo wordt in de
1
media beweerd, begint
terug te h&en+ 1. Is clubje
bezig strategiete te
ontwikkelen? Z Ajb strakke
qena voor TKdebat morgen.
Dank, Mark
z 21 mrL 11: 7

ugo, Ferd en
stuur
juHie separaat bericht met
link naar artikeL Ben hier
van geschrokken. Kan
kwalft&t, etc, niet overzienb
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kwaiteit etc
1
1 niet overzien.
1 heb jij kanalen dt
Hugo
1 rnsschen eerst buften
snel
het rivrn om
1 te laten
valideren? Dank
1 Mark
O’kki
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Coronavfrus: The Hammer and the
Dance
miedkwn,com

Ik ga je nu kort sluiten met

irninH di nrnt vnnrrdpn

Mark

k ga je nu kort stuiten met
iemand de grote voorraden
heeft in China en
gecertificeerde producten
Ze kunnen 1 miljoen stuks
ier dag van FFp2
produceren en voor
woensdag staan er 1 miljoen
voor je klaar indien
gewenst(fda certfîcate en
FDA approval
Prijzen zijn zeer goed
01f per luchtvracht!
Om het voor elkaar te
krijgen graag meteen
contact:
Naam
Mobil
Hij zit nu in verre oosten
Ik drk dt i

hun ht

Mark>

Om het voor elkaar te
krijgen graag meteen
contact:
Naam
Mobil
Hij zit nu in verre oosten
Ik denk datO je met hun het
beste af bent
Mocht je van ons iets willen
hoor ik graag
Succes
Ps
hoor graag
Aan
gestuurd
via
Dit is echt een kans
Staat klaar voor woensdag
înden gewenst
a 21 mrt.
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Ferd en
zie srns burg
Dordrecht:. ‘Mark, niet om
het een of ander, maar
nensen hebben lak aan de
natregeen Ik ze overal in
onze stad en ook in de regio
dat mensen er gezellig op
uittrekken. Hele binnenstad
zit gewoon vol.

za 21 mr. 1Li::3

Mark, rivm adviseert
vliegverkéer Spanje te
verbieden exclusief
repatriëring en cruciale
d:tcj..1eiSn
vraeht
1
1
r1
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Mark, rivm viseert
vhegvkeer Spanje te
vërbiedenexciusi$f
ØattIërin: en cndâIe
vracht omdat ciJfêiê Spanje
iØIbderen Cf ttafië. BZ
VWS en &F4 akkoord. Ik heb
gezegd ook geen reden te
zien om dit 1h deze
omstandigheden niet in te
1 Al:: koord?
voeren.
Akkoord
Bercht uit Brabant nav
vraag van mij: het gaat
Heel erg goed. De
stroperigheid is er nu uit.
We hebben het op dit
moment in Brabant volledig
onder coritrale ondanks een
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Berf* uit Brabant nav
vrvan mij: “hetØt
HeI erg gDe
stroperighéld is er nu kuit.
e hebben het op dit
*;‘n Braint vohIIe’dÎg
onder controle ondanks een
grote hoeveelheid patienten
(>300 opgêomen met
aanç.etoond CCVID)+ De
komende dagen worden
spannend. Als de eerste
i4rventie op 6 maart in
Brabarft effect heft gehad
zou ons dat de komende
dagen al lucht kunnen
geven Vis gekust.
Dank voor je bericht en nog
een fijn weekeinde. Neem
de rust als het kan Is ons
dêvies in de ziekenhuizen
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Dank!!
za 21 mrL 22 O

Zie srns. Is dat optie?’ Beste
Mark
Wel licht het volgende te
onderzoeken
Beademings apparaten zijn
er te kort
Zijn apneu apparaten
wellicht ook niet te
gebruiken hiervoor?
Groet
,

Ik zal het morgen doorgeven
aan het vws team dat hier
mee bezg is*,
0k!
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Beriôhti? bra bnt: “Bés
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Paul, een korte
update. VanW±ÎBn we in
de drie grootste
ziekenhuizen met relatief
eeI. problemen de laatste
week (JBZ ETZ èn Ar,1
geen verdere toename van
het aanbod van patienten
met coror,avirus. Het is veel
te vroeg om daar conclusies
aan te verbinden maar
vooralsnog zijn wij
voorzichtig positief
gesternd De sfeer in de
ziekenhuizen s bijzonder
posftiief gezien de
omstandigheden, Kortom de
situatie in Brabant is
volledig onder controle. Het
signaaf wat ik beschrijf s
met Jaap van dissel
.
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Super!

jwoorden op hun vragen
ian vandaag
inventarisat%e nteuwe
punten. Ik heb voorgesteld
dat ze dat voorlöpig iedere
dag dat doen. Gaat ze
regelen. Daarnaast bereÎen
ze brief vq9r an de Kamer
over wat ze doen om
scholen te hel

Mark

Hugo,

zie srns
Phiips+
Graag conf.cail â3 zodra
julhe gelezen hebben, Dank!
Mark ‘Beste Mark,

Mark

cre

Groet, in deze moeilijke tijd
1

EI

wo 25 rnrt. 21:43

cc
jouw
telefoontje naar
heeft
gewerkt! Beste nieuws in
twee weken, Super, Mark
‘allo MarkK
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Zijn er hard mee bez

Ferd, berichten zijn dat
groepen van drïe en meer
niet meer mogen, [os van i5
meter. Belangrijk dat hier
snel duidelijkheid over komt
Zie jij kans met nkc en Bruls
strak te trekken? Ik zit klem
in TK en meteen aansluitend
er. Dank! Cc PieterJaap en
pa:ui

i
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Bericht uft Brabarit: i* Eerste
berichten hier zijn positief.
Een zwakiw maakt nog
geen
Maar toch.
S

Ah&!
rn 30 nirt 1 f5 2

Mark, OMT advies zoals
verwacht::
maatregelen nog niet
afbouwen ivm druk de
zorg.
ook eer reden tot ra
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4

zorg.
ook geen reden tot
maatregelen behalve dat
iets moet worden gedaan
om vakhtie bewegingen n
Paas en mevakantie te
4

verlengen tot eind aprd
dan we[n mei.
Wo 1 apir 1 7: lU
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Beste Mark en Wopke, wij
(Amsterdam) gaan vandaag
naar buiten met een brief
waarin wij een noodfonds
van 50 mln 1
aankondigen
.
------.

Mark

Beste Mark en Wopke, wij
(Amsterdam) gaan vandaag
naar buiten met een brief
waarin wij een noodfonds
van 50 mn aankondigen.
Daarbij publiceren we een
onderzoek waarin de
economische schade voor
de regio Amsterdam tot 1
juni is geraamd opi5 mfd
Ik wilde niet dat julhe dat va
de media vernemen.
Hartelijke groet Femke
4 apr. 1 ‘; :36

Van Ank: Voor Sint Maarten
hebben we alle diplo
verklaringen rond. (Ook met
de Amerikanen ivrn
luchtruim)
fl rl 7
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Mark

Van Ank: îVoor Sint Maarten
hebben we alle dîplo
verklaringen rond. (Ook met
de Amerikanen ivm
luc 1t ruim)

De c17 is morgenvroeg om
6OO uur op Eindhoven en
vertrekt om aoo met de ic
spullen naar Sint. Maarten.
Groet uit Goor, ank’

Ha, nog nieuws over
transport UÏ: China?

Bel hem ajb met spoed:
1 kan ik je met spoed
Mark
even bellen over de
noodzaak om een KLM

Mark

Bel hem ajb met spoed:
Mark, kan ik je met spoed
1
even beUen over de
noodzaak om een KLM
cargo luchtbrug voor
medische apparatuur!
suppties te realiseren.
Routes die we nodig hebben
zijn onder andere China
NLD-USA. Daartoe is nodig
dat de Chïnese overheid
ook meewerkt:
landingsrechten en
oplossen van issue
quaranta me van piloten Ik
heb hier met
over gesproken. Hij
verzocht me om dit ook aan
jou kenbaar te maken. Het is
belangrijk voor opscha (en
van Covid patientenzorg
voor de hele wereId want

Mark

quarantaine van poten Ik
heb hier met
over gesproken Hij
verzocht me om dit ook aan
jou kenbaar te maken. Het is
belangrijk voor opschalen
van Covd patientenzorg
voor de hele wereld
1 want
momenteel is er
onvoldoende vracht
capaciteit om onz.e
fabrieken te voorzien van
componenten en om de
apparatuur uit te ieveren
aan zïekenhuizen.
. Duidelijk. Zît in
Iastige caIl.
belt je
asap. Heel precies acties
uWijnen
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Hugo corona vrij!!
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dan aLleen binnen VW$. Ln
iedbrqeJJ&V stevige rol
ivm veiligheid, privacy edfr
Ben ik het zeer mee eès
Kan je steunen wat mij
betreft. Toezegging Hugo
dat het in twee weken
aflemaal af zal zijn is
ambitieus. Altijd mooi maar
mØt toven al goc.
doordacht zijne Hebben
anders nog heel la last

van.
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Zeker.
11
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Mantra moet zijn

-.

terechte punten, misschien
niet Ik nkcdat we nu t»
moeten gaan uitZoØKØn wat
waar is öf ovéral een
antwoord op maken.
Daarvoor moeten we de
niensen belasten die nu nog
bezig zijn met de crisis
aanpak (mn VWS en RIVM).
Mantra niet zijn : evalueren
doèn we achteraf. Eens?
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Zeker.
7
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Ha
en
sms van
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Tot zo, Mark:
‘Wanneer jullie nadenken
over openen- paar
opmerking ean:
-fijn als scenario’s in klei;n/
midden/groot worden
gemaakt ivm puzz& die

voor CV daarna moet
worden gelegd.
-NS heeft aangegeven: in
ri nc[pe zijn twee weken
nodig om terug te schak&en
naar volle capaciteit.
Als 15 m aangehouden
moet worden betekent dat
wsch maar 25% van oude

Mark

capaciteit. We bekijken met
rvm wat er meer kan en
onder w&ke voorwaarden.
Spreiding over de dag van
tijden (werkgevers/ scholen!
Kinderopvang) wschl
belangrijk onderdeel
rv.
di 1 4

d p t..
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van Femke H: ‘Toch 1
nabrander. Vanuit
economisch en
werkgelegenheic•sperspecti
of is er veel te zeggen voor
let openen van de lagere
4 Maar vanuit sociaal
scholen
en openbare
ordeperspectief zou je
voorrang aan jongeren
(1248f VO, MBO) moeten

v’o 1 dpr.
_r4

1CL19

‘T

fet openen van de lagere
scholen. Maar vanuit sociaal
en openbare
ordeperspectief zou je
voorrang aan jongeren
(1 218 VO, MBO) moeten
geven. Hun gezinnen staan.
extreem onder druk, zij
lopen heel snel hele grote
achterstanden op en zij
komen in opstand. Je zal nu
maar 16 zijn en verUefd..
Fem1e

kA
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1

Ii

dit kéer
i zf ipv
IC’s (dus niet bmmers en
Kuiper maar 1 of 2 uft die
hcék plus Ronnie van
emen en Jaap) en de
1
D
sociale kant van de unlock
fase: wat doet deze tijd met
mensen en waar moe we
dus bij de unl kop l en
cq Orang a geve Buy
Kim PuttE rs bi tnodi l:,
Kauw er maar en o
Praten we er l r *
roeten Paul
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a. Hijzeer
week
g(ntereèéd in het
bespreken âs zondag van
de sociaal-psyc logisehe
kant van de
maatscappelijk
beperkiher off
t
relevept is bij de
besJuitvorming
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ii

0k. Dan denk ik
en Aeli.Ueye.r

—

II

zijn advies is nietIIen;
de meeste cafés en rest
hebben meer ZalrI dit leidt
tot énorfle extra drukte en
hancfr(avingsvragen
1 Eerst
3Ø per bd[rijt. Verder bezien
op weg naar volgende stap
1 ju. LJjjt mij verstandig,

vr 15 mei 1 42
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Even Op kauwen. Ik twijlel
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Zag dat je gebeld had Goed
nieuws uit OMT : jni pakket
kan doorgaan. VO inderdaad
op 16 m Daarnaast: vqör
p
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cc Ferd en
even in de gaten houden:
bericht bij omroep west dat
woensdag strandtenten DH
opengaan. Mark

igaris;
2 Naast Kajsa rnefdt ook
Mona zich voor toerisme.

3. Zwe morgen het 12
u overleg kort houden en
dan half uur bwo toerisme
met iedereen die zich
gemeld heeft? Voorde&: je
houdt 12 u overieg zuë:r,
cora kan er ook bi zijn er
ook de rest. Het afhouden
van iedereen geeft teveel
wrijving en ze hebben ook

ILFIl

1CI

aflemaal iets met dit
onderwerp.
rna

Mark

zie bericht
Hoe interpreteer j dit?
Hij benadrukt w& hêêi
stevig ‘rivm’. Mark ‘M:ark
Mede namens
and erw ijsvoo rzitte rs
PaulRosE.nmuler en Plnda
dan Besten. Wij zijn met
protocollen klaar voor
nteliigente opstart na
meivakantie. Dat is ook he&
belangrijk voor samenleving
en economie+ Voor
onderwijs is wezenlijk dat
R.IVM met een overtuigend
onderzoek komt dat het ook
verantwoord is om te doen
Voor ons allen is belang rijk
de samenhang met andere
sectoren zoals 0V. Enfin, je
kent zelf als geen ander aUe
flhIr hrir’ht

Mark>

kent zelf als geen ander alle
overwegingen. Dit bericht is
bedoeld als steun voor je
zelf en voor overleg in
Catshuis. We wUlen weer
aan de gang, zijn er ook
klaar voor en is heel
belangrijk. Uiteraard tot
toechting bereid, Groeten,
•

.•:--

Zitten twe&boodschappen
in che reactie verdienn Ten
erte maakt hij zich welf
4voerder vah de bange
onderwijs sector. Hij heèft
als geen ander beang bij
start onderwijs tbv
bedrijfsleven dus zou
helpen als hij beetje
meeduwt in huq richting.
Ten tweede lijkt hij wel èrg
•

1!

4.

ondeiwijssector. Hij hft
als geei arZibèln bij
start otØrwijs tbv
bedrijfsiëven dus zou
helpen als hij beetje
meeduwt in hun richtrig
Ten tweede lijkt hij wel erg
e rekenen op start begin
mei van bedrijven Dat gaat
dus tegenvllen. Zal rk sms
voor je schrijvn?

Prima. Sms hem dat maar.

BeI JIJ hem even? Beter.

Gedaan!

