
Op de afdeling Intensive Care 
(IC) van Nederlandse 
ziekenhuizen liggen nu meer 
dan 1000 coronapatiënten. Op 
andere afdelingen liggen nog 
2000 coronapatiënten. De 
ziekenhuizen hebben het druk, 
maar kunnen de druk nog aan.

Levensgevaar
Elk ziekenhuis heeft een IC-
afdeling, hier liggen mensen 
die in levensgevaar zijn. De 

IC-afdelingen liggen vol
meeste patiënten op de IC zijn 
mensen met corona. Maar er 
worden ook bedden vrijgehouden 
voor andere patiënten. 

Piek
Het aantal patiënten op de IC’s 
is sterk gestegen. Dit hadden 
de ziekenhuizen al verwacht. 
Daarom hadden zij de regering 
om extra bedden gevraagd. En 
extra beademings-apparaten. 
Waarschijnlijk komen er nog 
meer coronapatiënten bij op de 
IC’s. In mei wordt de piek 
verwacht, met meer dan 2000 
patiënten. Duitsland heeft al 
hulp aangeboden voor het geval 
onze ziekenhuizen te vol raken.

Genezen
Het aantal Nederlanders dat is 

overleden aan het coronavirus 
was afgelopen zondag 771. 
Meer dan 10.000 Nederlanders 
zijn besmet. Er zijn veel meer 
mensen genezen van corona 
dan eraan overleden. Maar die 
cijfers worden niet bijgehouden.

Balkon-bingo

Bewoners van een 
verzorgingshuis in 
Krimpen aan den IJssel 
konden ondanks corona 
toch hun wekelijkse potje 
bingo spelen. Dat deden ze 
vanaf hun balkonnetjes. 
De balkon-bingo was een 
groot succes. In de tuin van 
het appartementen-
complex werden de 
getallen voorgelezen. 
Als iemand een volle kaart 
had, moest die met pannen 
slaan of met een sjaal 
zwaaien. Bij een valse 
bingo moest een liedje 
worden gezongen.

Het cruiseschip De Zaandam 
mag nergens aanmeren. Want 
er is corona op het schip. Vier 
passagiers zijn overleden aan 
het virus.

Passagiers cruiseschip besmet
Panama
Aan boord van het schip zijn 
1800 mensen, onder wie 20 
Nederlanders. De Zaandam ligt 
nu voor de kust van het land 
Panama in Midden-Amerika. 
Maar het schip mag de haven 
niet in. De regering van Panama 
is bang dat passagiers het virus 
meenemen het land in.

Florida
Afgelopen weekend mochten 
een paar honderd passagiers 
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Ziekenhuismedewerkers 
lopen gevaar om besmet 
te raken.

De Zaandam voor de kust van Panama. die geen griepklachten hadden, 
overstappen op een ander schip: 
De Rotterdam. Zo is er op De 
Zaandam meer ruimte om 
zieken te verzorgen. Beide 
schepen hopen nu dat ze mogen 
aanmeren in Amerika. Maar 
dat is nog niet zeker.

Heb je vragen over het coronavirus, of maak je je zorgen? Bel dan het Rode Kruis: (070) 44 55 888. 
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