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De corona- toegangspas levert bij veel ouderen een hoop stress op. Ze hebben geen 
mobiel of DigiD, weten niet eens wat een app is, laat staan een QR-code. De 
bibliotheken helpen hen daar nu bij. Ze worden overspoeld met vragen. 

Ze heeft een plastic V&D-tasje meegenomen. Haar paspoort zit erin, met haar BSN. En haar 
bewijs van vaccinatie. Of iemand weet hoe lang het duurt voordat ze eindelijk die code krijgt? 
De code die haar vrijheid geeft, zegt ze. De oude dame (81) – ze wil niet met naam worden 
genoemd – wil morgen met de trein naar Roermond om naar het outletcenter te gaan. „Ik wil 
daar koffie kunnen drinken, kan dat? En wat als ik naar het toilet moet? Hoe moet dat dan?” 
Het is de tweede dag op rij dat ze bij de bibliotheek in Weert komt voor hulp. Maandag lukte 
het niet om het formulier op te vragen waarmee ze een QR-code op papier kan krijgen. „Ik 
heb gisteravond zelf nog gebeld voor die formulieren, maar ik kwam er niet tussen.” De 
dame is in paniek. En als ze aanschuift bij coördinator Resi Koninkx, die haar gaat helpen 
met het aanvragen van het formulier, huilt ze. „Ik heb geen mobiel. Ik snap niet waarom dit 
allemaal moet. Ik ben ook maar alleen.” 
 
Door de introductie van de corona- toegangspas kom je erachter hoeveel mensen 
‘digibeet’ zijn, hoeveel er moeite hebben met de digitalisering. Geja Olijnsma, 
bibliotheek Venlo 

De QR-code die sinds dit weekend nodig is om naar restaurant, theater of bioscoop te gaan, 
zorgt niet alleen voor flinke discussies, maar vooral ook voor veel stress. Vooral bij ouderen 
en bij mensen die zich nauwelijks raad weten met laptop of mobiele telefoon. Ze weten vaak 
al niet wat een DigiD of QR-code is, laat staan dat weten hoe ze die moeten gebruiken. Bij 
de bibliotheken kunnen ze nu terecht voor hulp. 
De Limburgse bibliotheken worden sinds een paar dagen dan ook bestookt met hulpvragen. 
In Kerkrade stond vrijdag zelfs een rij wachtenden voor de deur en bij de bieb in Venlo 
krijgen medewerkers al dagen vele telefoontjes en bezoekers die willen weten hoe de 
CoronaCheck-app werkt, wat een DigiD is en hoe je die aanvraagt en hoe ze aan een 
papieren QR-code kunnen komen. 
„Maandag hebben we zeker twintig mensen met vragen hier gehad”, zegt directeur Geja 
Olijnsma van de bibliotheek in Venlo. „Heel veel mensen weten gewoon echt niet wat ze 
moeten doen.” 

Digibeten 

Door de introductie van de coronatoegangspas kom je erachter hoeveel mensen ‘digibeet’ 
zijn, hoeveel er moeite hebben met de digitalisering, zegt Olijnsma. „En dat zijn er heel veel.” 
Volgens ouderenbond ANBO gaat het om ruim 1 miljoen Nederlanders. De bond wil dat 
mensen die geen smartphone of printer hebben, zo snel mogelijk via de overheid een 
papieren QR-code krijgen, zo liet zij onlangs weten. 
En dat is momenteel een probleem, merkt Resi Koninkx van de bibliotheek in Weert. Want 
de formulieren om een papieren QR-code aan te vragen, zijn bij de bibliotheken nog niet 
binnen. „We krijgen mensen hier die snel een code nodig hebben, omdat ze een feest 
hebben of naar de kermis willen, en nu geen kant op kunnen.” De medewerkers bellen nu 
samen met de bezoeker naar het informatienummer van de rijksoverheid om een formulier 
aan te vragen. „Het liefst willen we dat mensen zelf bellen want de informatie, zoals een 
BSN, is best privacygevoelig.” 
Even na de middag stapt het echtpaar Haex (beiden 81) binnen. Jos met een rollator, naast 
hem zijn vrouw Lies. Lies heeft geen mobiele telefoon. Jos wel, maar de DigiD-app (die 
nodig is om de QR-app te installeren) niet. Hij laat een geprint coronavaccinatiebewijs zien 
dat hij meekreeg na zijn inenting in april. „Ik snap niet waarom het allemaal zo ingewikkeld 



moet. Waarom volstaat dit niet? Of krijg je niet een pasje mee? Ik wil gewoon naar een 
restaurant kunnen gaan, en dat gaat nu niet.” 
Lies is blij dat ze haar hier kunnen helpen. „Ik snap er allemaal niets van. Ik weet niets van 
computers, ik heb er nooit een gehad. Ik word hier doodnerveus van.” 

 


