
Van een onzer
verslaggevers
Willemstad - Bij de open-
bare Statenvergadering
over chikungunya hebben
verschillende Statenleden
zoals Jacinta Scoop-Con-
stancia van oppositiepartij
MFK en Marilyn Moses

(PAIS) en Amerigó Thodé
(MFK) stilgestaan over de
impact van de ziekte op
het lokale toerisme. 

Mozes haalde daarbij de
publicatie in De Telegraaf
aan waarbij het insect dat
de ziekte overbrengt werd
omschreven als ‘killer-
mug’. 

Het Statenlid van PAIS
vertelde dat Curaçao op de
lijst is geplaatst van het
Center for Disease Control
and Prevention. De parle-
mentariër wilde van ver-

antwoordelijk minister
Ben Whiteman van Ge-
zondheid, Milieu en Na-
tuur weten wat de rege-
ring doet om de toeristen
die naar het eiland te in-
formeren over chikungu-
nya en de medische voor-
zieningen op het eiland. 

Maar ook de buitenwe-
reld wil weten welke maat-
regelen de regering treft in
verband met de ziekte, al-
dus het PAIS-Statenlid. Ie-
dere toerist kan tegen-
woordig via internet ge-

makkelijk informatie op-
vragen over zijn vakantie-
bestemming en de daar
heersende ziektes, zo be-
toogde zij. 

,,Wat gaat de regering
doen nu het land al op de
lijst is geplaatst van het
Center for Disease Control
and Prevention?” Volgens
Moses heeft het Center
ook aangegeven, dat de
kans dat toeristen chikun-
gunya krijgen hoger ligt in
die landen waar er sprake
is van een epidemie. Het

is belangrijk om toeristen
goed voor te lichten zodat
zij weten waar zij zich aan

moeten houden als zij
naar het eiland komen, zo
sprak Moses.
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Zorgen Staten chikungunya

Schrik om berichtgeving
Van een onze
verslaggevers
Willemstad - Chikungu-
nya is momenteel ‘hot to-
pic’ in Nederland en giste-
ren berichtte ook het Ame-
rikaanse CNN over
chikungunya. Will Vogels,
directeur van Lions Dive &
Beach Resort en bestuurs-
lid van Curaçao Hospitali-
ty and Tourism Associa-
tion (Chata), constateert
dat bij Lions Dive momen-
teel een handvol mensen
overweegt hun reis naar
Curaçao te annuleren. Van
andere hotels heeft hij mo-
menteel geen cijfers. 

Daarnaast zijn er vol-
gens de directeur veel toe-
risten die vanuit Neder-
land informeren wat er
aan de hand is met betrek-
king tot chikungunya. Met
name het bericht van De
Telegraaf op 16 december,
waarin over ‘een killer-
mug’ geschreven wordt,
deed veel stof opwaaien.
In het artikel ‘Antillen in
de greep van killermug.
Talloze toeristen keren
huiswaarts met gevaarlijk
virus onder de leden’
schrijven zij over het Cari-
bisch gebied dat steeds
verder in ‘de venijnige
greep raakt van het gevaar-
lijke chikungunya-virus’.
Ook de spuitacties werden
onder de loep genomen en
de krant schrijft dat: ‘In de
nachtelijke uren overal op
het toeristisch eiland Cu-
raçao bestrijdingsploegen,
gehuld in witte pakken,
bezig zijn de bekende

broedplaatsen van mug-
gen aan te pakken’. 

Vogels geeft aan ge-
schrokken te zijn door de
berichtgeving in Neder-
land. ,,Het is vervelend dat
de situatie zo wordt opge-
blazen. Als het inderdaad
om een gevaarlijke ziekte
zou gaan, dan was het te-
recht geweest. We praten

immers niet over ebola,
sars of de vogelgriep. Ik
ben zelf recentelijk uit
Nederland teruggekomen
met een griep waar ik nog
twee maanden van aan het
kuchen was.” Internist-in-
fectioloog verbonden aan
het Radboud UMC, Qui-
rijn de Mast, die geïnter-
viewd werd door De Tele-

graaf, geeft bij navraag
door het Antilliaans Dag-
blad aan dat het belangrijk
is om bekendheid te geven
over chikungunya in
Nederland, maar dat er
geen paniek gezaaid moet
worden. De Mast: ,,Men-
sen moeten zich realise-
ren dat chikungunya on-
aangenaam is, maar dat er

geen reden is tot paniek.
Het is immers geen ebola.
Toeristen moeten zich
goed beschermen middels
bijvoorbeeld deet als ze op
de eilanden zijn.” Volgens
hem moeten mensen en
dokters in Nederland beter
geïnformeerd worden
over chikungunya. 

De Telegraaf meldde in

hun artikel dat 20.000
mensen getroffen zijn
door het virus. Daarnaast
kaarten zij aan dat er van
ruim een miljoen patiën-
ten wereldwijd wordt ver-
moed dat zij deze ziekte
hebben doorgemaakt. Zij
noemen in dit kader dat
155 mensen reeds zijn
overleden aan de gevolgen
van chikungunya. Wat zij
hier echter niet bij ver-
meldden is dat het hier
gaat om het gehele Cari-
bisch gebied en Midden-
Amerika. Het Rijksinsti-
tuut voor Volksgezond-
heid en Milieu (RIVM)
berichtte dinsdag over chi-
kungunya. 

In tegenstelling tot De
Telegraaf bericht het
RIVM dat chikungunya
geen gevaarlijke infectie-
ziekte is waar je aan dood-
gaat. ,,Er kunnen wel eens
mensen overlijden die de
ziekte hebben, maar die
hebben dan vaak andere
onderliggende medische
condities die maken dat ze
al heel kwetsbaar zijn.” 

Naast De Telegraaf
sprak in Nederland RTL
Nieuws over ‘alarm op Cu-
raçao om chikungunya-vi-
rus’ en berichtten onder
andere NOS en NRC over
de informatie van het
RIVM. CNN berichtte over
een ‘slopende uitbraak’ in
het gebied. 

Chikungunya 
buiten Caribisch 
gebied

‘Nederland moet beter geïnformeerd worden over chikungunya’

Het meisje en de draak

Ruim 600 leerlingen van verschillende basisscholen en naschoolse opvang zijn uitgenodigd om deze week naar de
voorstelling ‘E mucha muhe i e dragon’ (het meisje en de draak) te komen kijken van Drazans en de Prof. Dr. I.C.
van Houteschool. De Papiamentstalige voorstelling is het officiële startschot van een serie activiteiten in het kader
van het 50-jarig bestaan van de school voor moeilijk lerende kinderen. FOTO PET HOLMAN
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