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Stiptheid. We werken eraan, elke minuut. Bestemming beter

Nico is één van de depanneerders die worden ingezet om ervoor te zorgen dat onze treinen ’s morgens probleemloos starten.
Binnenkort mag Nico trouwens versterking van zijn ploeg verwachten. Een initiatief van NMBS met de bedoeling de stiptheid van
uw trein te verbeteren. U kan Nico ook aan het werk zien op www.nmbs.be/wewerkeneraan

BRUSSELBRUSSEL ● Al 400 mensen krAl 400 mensen kregegenen
het vhet voorbioorbije jaar mazelen in onsje jaar mazelen in ons
land, tegeland, tegenovnover 40 ver 40 vorig jaarorig jaar. Niet-. Niet-
inenting winenting werkteerkte de epidemie meede epidemie mee
in de hand. Virin de hand. Viroloog Maroloog Marc Vanc Van
RRansanst noemt niet-vaccinert noemt niet-vaccinerenen
scschuldig vehuldig verzuim. Erzuim. Een Gentseen Gentse
‘St‘Steiner’-arteiner’-arts die eerder ouders die eerder ouders dies die
hun kinderehun kinderen niet wildenn niet wilden
vaccinervaccineren de vrien de vrije kje keuze liet, reuze liet, raadtaadt
het na ovhet na overleg met de geerleg met de gezond-zond-
heidsinspectiedienstheidsinspectiediensten tochen toch aan.aan.

DOOR NATHALIE CARPENTIER

De mazelen leken tot het verleden te
behoren, tot ze in februari weer opdoken
bij tientallen kinderen in twee Gentse
Steinerscholen. Later bleek de uitbraak
begonnen in een Gentse crèche, maar ze
verspreidde zich vooral snel in de
Steinerschool omdat daar heelwat kinde-
ren bewust niet gevaccineerd waren
tegendekinderziekte. Debesmettingiser
inmiddels onder controle, maar ook in
Wallonië en Brussel dook de ziekte intus-
sen op. Daar ging het vaak om een ‘geïm-
porteerde’ besmetting uit Frankrijk waar
deepidemienogomvangrijker is.

Vijf besmettingen per dag

Intussen is het aantal besmettingen
opgelopen tot 400 voor dit jaar alleen. De
voorbije 2 maanden kregen gemiddeld 5
Belgen per dag mazelen. “De meldingen
uit Brussel en Wallonië blijven binnenlo-
pen”, zegt Martine Sabbe van het
Wetenschappelijk Instituut Volks-
gezondheid. Bedoeling is nochtans de
mazelen volledig uit te roeien. En de ziek-
te is ook te voorkomen, erbestaat al lange
tijd eenvaccin tegendemazelen.
Maar vaccinatie is niet verplicht. En ver-

schillendeouderslatenhunkinderenniet
inenten om verschillende redenen, zegt

Sabbe die daar in april naar peilde. “Meer
dan de helft gaf een ideologische reden
aan: ouders binnen de antroposofische
Steinerbeweging geloven dat kinderen
die ziektes beter van nature doormaken.
Ze deden dat ook vaak op aanraden van
antroposofische artsen. Een kwart deed
het niet vanwege een antivaccinatieover-
tuiging. En bij de rest was het niet
gebeurd omdat de kinderen net ziek
waren op het moment van vaccinatie, of
was de inenting uitgesteld vanwege een
reis endaarnavergeten.”
Die ideologische weigering waardoor

baby’s die nog niet gevaccineerd kunnen
wordenblootgesteldwordenaanbesmet-
ting, kan voor viroloog Marc Van Ranst
niet door de beugel. “Zo veel mogelijk
mensen moeten hun kind laten inenten.
Wiezijnkindnietvaccineert,pleegtschul-
dig verzuim”, klonk het scherp. Mazelen
zijn geen onschuldige ziekte, zegt Van
Ranst. “Het is erg besmettelijk. Bij de hui-
dige epidemie belandde bijna 1 op 4
besmettemensenenkeledagen inhetzie-
kenhuis.Deergste risico’s zijn longontste-
king en in sommige gevallen, een risico
van 1 op 1.000, kan het leiden tot een her-
senontsteking. Eén kindje uit Luik liep zo
alhersenletsel op.”
Luc Vandecasteele uit Gent is een vande

antroposofische ‘Steiner’-artsen. “Ik liet
ouders die vaccinatie weigerden de vrije
keuze. De mazelen zijn net als andere
koortsige ziektes voor veel kinderen een
trainingvandeweerstand. Erisooktewei-
nig bekend van een aantal bijwerkingen

vandievaccinaties.Maartoenleekhetook
nogof demazelenverdwenenwaren.”
Vandaag denkt Vandecasteele er even-

wel anders over. Reden is niet alleen de
huidige epidemie, maar ook een recent
overleg met de gezondheidsinspectie-
diensten. “Wiezijnkinderennunogaltijd
niet inent,moet er rekeningmeehouden
dat die kinderen de ziekte dan mogelijk
opoudere leeftijdzullendoormaken. Dan
is het risico op complicaties groter.
Daarom radenwe nuwel vaccinatie aan”,
klinkt het nu. Vandecasteele zal zelf niet-
ingeënte patiënten contacteren. Over

hoeveel kinderenhet precies gaat, kanhij
niet zeggen. “Maar zeker niet meer dan
100.”
Verplichte inenting is vooralsnog niet

nodig, zegt Van Ranst. “De huidige hoge
vaccinatiegraad kan beperkte uitbraken
opvangen. Maar als enkele besloten
gemeenschappen zoals de Steiner-
beweging vaccinatie weigeren, kan het
een probleemworden. Wemoeten waak-
zaam zijn, maar gelukkig is het ook een
zelfcontrolerend fenomeen. Wie niet-vac-
cinatie eerst verdedigde, kiest vaak eieren
voor zijn geld bij eenuitbraak en laat dan
toch vaccineren. Toch vreemddatwie het
probleemmee creëerde, het nu plots wel
erkent.”
Mazelen zijn niet de enige kinderziekte

die weer de kop opsteken. Begin dit jaar
kwam de bof ook al overgewaaid uit
Nederland. Ook de recente opflakkering
vankinkhoest zoutewijtenzijnaanvacci-
natievrees.

Vaccinatievreeswerkt epidemiemee indehand

Mazelenweer inopmars

LUC VANDECASTEELE (‘STEINER’-ARTS):

Wiezijnkinderenniet inent,moetweten
datzedeziektemogelijkopoudere leeftijd
krijgen,metmeerkansopcomplicaties.
Daaromradenwenuwelvaccinatieaan

BRUSSELBRUSSEL ● “De mediageilheid van
onderzoekers zorgt dat ze hun nek op
het hakblok leggen.” Emeritus professor
arbeidssociologie Albert Martens (KU
Leuven) waarschuwt alle academici. Het
ontslag van Barbara Van Dyck, de onder-
zoekster die deelnam aan de bestorming
van het ggo-aardappelenveld in
Wetteren, is voor hemhet bewijs van een
koerswijziging van de Leuvense universi-
teit. “De academische hiërarchie heeft
haar niet gesteund.”

U reU reagageereert heft heftig op haar ontslag,tig op haar ontslag,
maar bekritiseermaar bekritiseert Vt Vanan DyckDyck ook.ook.
Albert Martens: “Natuurlijk, door de

geilheid van onderzoekers om in de
media te verschijnen, leggen ze zelf hun
nek op het hakblok. Dat had mevrouw
Van Dyck moeten weten. Of dat betekent
dat de KU Leuven juist heeft gehandeld
door haar te ontslaan, betwijfel ik.
“Als zij iets aan dat veld heeft bescha-

digd, moet ze zich voor een rechtbank
verantwoorden. Dat de universiteit haar
veroordeelt, is een gevaarlijk precedent.
Ik stelmij danook vragenbij de koers die
de rector vaart.”

BBedredreigeigen zulken zulke maatre maatregegelen de aca-elen de aca-
demiscdemische vrihe vrijheid van onderzoe-jheid van onderzoe-
kers?kers?
“Ik signaleer enkel dat de academische

hiërarchie mevrouw Van Dyck nu geen
steun heeft gegeven. Zelf heb ik twee
keer meegemaakt dat de overheid of
bedrijven druk zetten om onderzoekers,
waaronder ikzelf, te laten ontslaan.
Voormalige rectoren Pieter De Somer en
André Oosterlinck hebben toen hun rug
recht gehouden en niet toegegeven.”

BewBeweereert u dat de univt u dat de univerersitsiteit ondereit onder
drdruk is geuk is gezet om haar tezet om haar te ontslaan?ontslaan?
“Dat weet ik niet, dan zou ik mij in het

dossier moeten verdiepen. Ik heb wel
vermoedens gehoord dat BASF (Duits

chemieconcern dat eigenaar is van de
ggo-aardappelen in Wetteren, RA) heeft
gedreigd ombelangrijke contractenmet
de universiteit te verbreken.
“Vanuit strikt juridisch oogpunt kan ik

het ontslag van mevrouw Van Dyck wel
begrijpen, maar het is weinigmoedig. Er
was geenduchtig intern onderzoek voor-
dat ze het besluit namen om haar te ont-
slaan. Ik heb vernomen dat haar dienst-
hoofd Frank Moulaert in de maatregel
zelfs niet is gekend. En dat terwijl zo
iemand doorgaans om advies wordt
gevraagd.”

WWat moet er nu geat moet er nu gebeurbeuren?en?
“Ik vind het de moeite waard om een

oplossing te zoeken voor mevrouw Van
Dyck. Dit was een brutale actie, maar
situaties als deze zijn bijna dagelijkse
kost voor een universiteit. Vroeger wer-
den die gewoon netjes opgelost. Pieter
De Somer (rector van de KU Leuven tus-
sen 1971 en 1985, RA)moest zelfs tegen de
druk van het Vaticaan ingaan. Die wilde
dat een voorname oriëntalist, die tegelij-
kertijd priester was, uit de universiteit
werd gezet omdat hij een verhouding
had met een studente. Weet u wat De
Somer daarop deed? Hij verplaatste de
man van de faculteit theologie naar die
van letteren, buiten het gezag van Rome.
Bied mevrouw Van Dyck ook een andere
baan aan.” (RA)
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Dyck.Biedhaareen
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