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verder op scherp

Teller epidemie op 8.000
Van een onzer 
verslaggevers
Willemstad - De chi-
kungunya-epidemie
eist zijn tol. Uit laatste
cijfers blijkt dat er
momenteel 8.000
gevallen van chikun-
gunya gemeten zijn
en dat dit aantal naar
alle verwachting eind
november zal zijn
opgelopen tot 11.000. 

Dat laat epidemioloog
van de GGD, Izzy Ger-
stenbluth, desgevraagd
weten. Hij geeft aan dat de
piek nog moet komen,
voordat het aantal bijko-
mende gevallen zal gaan
dalen. Gerstenbluth legt
uit dat de GGD verschil-
lende methoden hanteert
om chikungunya in de ga-
ten te houden, namelijk
middels het laboratorium
(lab systeem), de data die
huisartsen naar de GGD
sturen (klinische data) en
via twaalf peilstations, 
verspreid over het eiland
(syndromic surveillance-
system). ,,Via dit laatste
systeem, waarbij al tien

jaar lang twaalf huisartsen
verspreid over het eiland
de situatie monitoren,
hebben wij een goed en 
representatief beeld van
wat er gebeurt op het 
eiland. De twaalf huisart-
senposten vormen onge-

veer tien procent van het
aantal praktijken op het ei-
land. Als er bij deze klinie-
ken een patroon geconsta-
teerd wordt naar aanlei-
ding van klachten van
patiënten, dan gaan we
ook bij de andere praktij-

ken kijken. Op deze ma-
nier merken wij bijvoor-
beeld een chikungunya-
epidemie op”, legt Ger-
stenbluth uit. Middels het
syndromic surveillance
system wordt volgens de
epidemioloog sinds eind

juli een toename van het
aantal chikungunya-geval-
len geconstateerd. Ger-
stenbluth: ,,Sinds onge-
veer drie weken rapporte-
ren die artsen meer dan
100 gevallen van chikun-
gunya per arts, per week.

Dit gemiddelde betekent
rond de 1.000 nieuwe ge-
vallen van chikungunya
per week op het eiland. Als
wij een heel conservatieve
en voorzichtige schatting
maken naar aanleiding
van de statistieken, dan
verwachten wij 11.000 ge-
vallen van chikungunya
aan het einde van deze
maand. Wij denken dat
het een representatief
beeld geeft.” Gerstenbluth
benadrukt dat het niet om
bevestigde gevallen van
chikungunya gaat. Die ge-
vallen komen namelijk via
het laboratorium binnen.
,,Op dit moment zijn er
827 bevestigde chikungu-
nya-gevallen op het eiland.
Deze komen voort uit
2.700 afgenomen testen.”
Volgens de epidemioloog
komt slechts een topje van
het aantal meldingen bij
het laboratorium binnen
en loopt het laboratorium
een aantal weken achter,
waardoor die cijfers
achterhaald zijn. 

De GGD denkt dus dat
de 8.000 gevallen die mo-
menteel gemeten zijn
middels de peilstations,
meer in de richting komen
van het werkelijke aantal
besmettingen met chikun-
gunya. 

‘Piek chikungunya-besmettingen nog niet geweest’

Studio Acht krijgt eigen Big Mama

De tijd van het jaar is weer
aangebroken. Sinds deze
week tot het einde van het
jaar zullen op verschillende
plaatsen op het eiland einde-
jaarsfeesten worden gevierd.
Architectenbureau Studio
Acht was gisteravond met
hun ‘annual party’ de eerste
om dit te doen. Genodigden
kwamen bij de studio in
Mahaai bij elkaar om terug te
blikken op het jaar dat al bij-
na ten einde is om uit te kij-
ken naar een nieuw jaar.
Hierbij gaf kunstenares
Hortence Brouwn ook één
van haar bekende beeld-
houwwerken aan het archi-
tectenbureau. Op de foto
poseren de kunstenares en
Studio Acht-directeur Bruce
van Hesteren met het unieke
kunstwerk ‘Big Mama’. 
Aan het einde van de avond
werd boven de Curaçaose
hemel kleurrijk vuurwerk
afgeschoten. 
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Advertentie

Jongeren helpen 
mee aan bouw HNO
Van een onzer 
verslaggeefsters
Willemstad - Via het mi-
nisterie van Sociale Ont-
wikkeling, Arbeid en Wel-
zijn (SOAW) is Etica Trai-
ning & Advies Bureau
deze week begonnen met
assessments van jongeren
die worden voorbereid om
mee te werken aan de
bouw van Hospital Nobo
Otrobanda. 

In juni van dit jaar 
werd via het ministerie
SOAW al een eerste groep
jongeren ingezet bij de
ontmantelings- en sloop-
werkzaamheden van de
zuidvleugel van winkel-
centrum Colon. Sinds be-
gin deze week is de tweede

groep bezig met assess-
ments, waarbij uitgebreid
wordt ingegaan op onder
meer motivatie en werke-
thiek, maar ook kennis en
vaardigheden die bijvoor-
beeld al eerder zijn opge-
daan. 

Om de werkelijke werk-
situatie na te bootsen,
maakt een rollenspel deel
uit van het assessment. In
december zullen de jonge-
ren een intensief traject
sociale vaardigheden vol-
gen, waarna een veilig-
heidstraining en verdere
vakinhoudelijke training
zal worden verzorgd door
Kenniscentrum Beroeps-
onderwijs Bedrijfsleven
Curaçao (KBB). 


