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Leuvense emeritus professor
waarschuwt onderzoekers
voor mediageilheid
BRUSSEL ● “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 onderzoekster die deelnam aan de bestorming
van het ggo-aardappelenveld in
Wetteren, is voor hem het bewijs van een
koerswijziging van de Leuvense universiteit. “De academische hiërarchie heeft
haar niet gesteund.”
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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 beschadigd, moet ze zich voor een rechtbank
verantwoorden. Dat de universiteit haar
veroordeelt, is een gevaarlijk precedent.
Ik stel mij dan ook vragen bij de koers die
de rector vaart.”
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“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.”
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“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 om belangrijke contracten met
de universiteit te verbreken.
“Vanuit strikt juridisch oogpunt kan ik
het ontslag van mevrouw Van Dyck wel
begrijpen, maar het is weinig moedig. Er
was geen duchtig intern onderzoek voordat ze het besluit namen om haar te ontslaan. Ik heb vernomen dat haar diensthoofd Frank Moulaert in de maatregel
zelfs niet is gekend. En dat terwijl zo
iemand doorgaans om advies wordt
gevraagd.”

Vaccinatievrees werkt epidemie mee in de hand
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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 antivaccinatieovertuiging. 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 en daarna vergeten.”
Die ideologische weigering waardoor

van die vaccinaties. Maar toen leek het ook
nog of de mazelen verdwenen waren.”
Vandaag denkt Vandecasteele er evenwel anders over. Reden is niet alleen de
huidige epidemie, maar ook een recent
overleg met de gezondheidsinspectiediensten. “Wie zijn kinderen nu nog altijd
niet inent, moet er rekening mee houden
dat die kinderen de ziekte dan mogelijk
op oudere leeftijd zullen doormaken. Dan
is het risico op complicaties groter.
Daarom raden we nu wel vaccinatie aan”,
klinkt het nu. Vandecasteele zal zelf nietingeënte patiënten contacteren. Over
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ALBERT MARTENS:
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gebeuren?
“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 werden die gewoon netjes opgelost. Pieter
De Somer (rector van de KU Leuven tussen 1971 en 1985, RA) moest zelfs tegen de
druk van het Vaticaan ingaan. Die wilde
dat een voorname oriëntalist, die tegelijkertijd 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)

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 heel wat kinderen bewust niet gevaccineerd waren
tegen de kinderziekte. De besmetting is er
inmiddels onder controle, maar ook in
Wallonië en Brussel dook de ziekte intussen op. Daar ging het vaak om een ‘geïmporteerde’ besmetting uit Frankrijk waar
de epidemie nog omvangrijker 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 binnenlopen”, zegt Martine Sabbe van het
Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid. Bedoeling is nochtans de
mazelen volledig uit te roeien. En de ziekte is ook te voorkomen, er bestaat al lange
tijd een vaccin tegen de mazelen.
Maar vaccinatie is niet verplicht. En verschillende ouders laten hun kinderen niet
inenten om verschillende redenen, zegt

LUC VANDECASTEELE (‘STEINER’-ARTS):

Wie zijn kinderen niet inent, moet weten
dat ze de ziekte mogelijk op oudere leeftijd
krijgen, met meer kans op complicaties.
Daarom raden we nu wel vaccinatie aan
baby’s die nog niet gevaccineerd kunnen
worden blootgesteld worden aan besmetting, kan voor viroloog Marc Van Ranst
niet door de beugel. “Zo veel mogelijk
mensen moeten hun kind laten inenten.
Wie zijn kind niet vaccineert, pleegt schuldig verzuim”, klonk het scherp. Mazelen
zijn geen onschuldige ziekte, zegt Van
Ranst. “Het is erg besmettelijk. Bij de huidige epidemie belandde bijna 1 op 4
besmette mensen enkele dagen in het ziekenhuis. De ergste risico’s zijn longontsteking en in sommige gevallen, een risico
van 1 op 1.000, kan het leiden tot een hersenontsteking. Eén kindje uit Luik liep zo
al hersenletsel op.”
Luc Vandecasteele uit Gent is een van de
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. Erisookteweinig bekend van een aantal bijwerkingen

hoeveel kinderen het precies gaat, kan hij
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 Steinerbeweging vaccinatie weigeren, kan het
een probleem worden. We moeten waakzaam zijn, maar gelukkig is het ook een
zelfcontrolerend fenomeen. Wie niet-vaccinatie eerst verdedigde, kiest vaak eieren
voor zijn geld bij een uitbraak en laat dan
toch vaccineren. Toch vreemd dat wie het
probleem mee 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
van kinkhoest zou te wijten zijn aan vaccinatievrees.
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