
Van een onzer 
verslaggevers
Willemstad - Het aan-
tal nieuwe besmettin-
gen met chikungunya
begint af te nemen.
Als een chikungunya-
epidemie eenmaal
beëindigd is, zal het
bovendien enkele
jaren duren voordat er
weer een uitbraak zal
plaatsvinden. Dat ver-
klaart epidemioloog
Izzy Gerstenbluth van
de GGD. 

De epidemioloog con-
cludeert dat Curaçao naar
alle verwachting over de
piek van de besmettingen
heen is. Hij geeft aan dat
deze daling al een paar we-
ken gaande is, maar hij
wilde voorzichtig zijn om
het bericht naar buiten te
brengen. ,,Ik heb even wil-
len verifiëren of de daling
van het aantal nieuwe ge-
vallen per week duurzaam
is en het niet toch weer
omhoog zou gaan. Maar
we hebben nu echt een in-
dicatie dat we over de piek
heen zijn.” Ook huisart-
sen bevestigen volgens
hem het beeld dat er min-
der besmettingen per dag
zijn. Zij zien minder men-
sen in vergelijking tot de
weken ervoor. 

Gerstenbluth verklaar-
de afgelopen week in de
Staten dat er een kans is
dat volgend jaar april het
aantal gevallen van chi-
kungunya zal zijn opge-
lopen tot 75.000. Dit was
volgens de epidemioloog
echter een ‘worst case sce-
nario’. Hij gaf toen overi-
gens al aan dat er ook een
kans is dat de piek in het
aantal gevallen al bereikt
is, maar dat het nog te
vroeg was om dat vast te
stellen. Omdat in Neder-
land afgelopen week door
diverse media werd ge-
schreven over chikungu-
nya op Curaçao besloot
Gerstenbluth het nieuws
over de daling naar buiten
te brengen. Gerstenbluth
merkt hierbij op dat na
een uitbraak van het virus,
een dergelijke epidemie

de eerstkomende tijd niet
snel meer zal uitbreken.
Chikungunya was een
nieuw virus op Curaçao en
in het Caribisch gebied.
Daardoor had de bevol-
king hier volgens de epide-

mioloog nog geen antistof-
fen tegen aangemaakt.
,,Het kan zo zijn dat je in
een korte periode zowel
dengue als chikungunya
hebt opgelopen, maar chi-
kungunya kun je maar één

keer krijgen. Als je het
hebt gehad, dan heb je
weerstand opgebouwd.” 

De epidemioloog merkt
op dat twintig procent van
de mensen die geprikt
worden door de Aedes ae-

gypti-mug niet ziek wordt,
terwijl zij wel zijn geïnfec-
teerd. Ook zij worden im-
muun voor het virus. Het
aantal nieuwe gevallen
mag dan lager zijn, vol-
gens Gerstenbluth gaat

het nog steeds over een
aanzienlijk aantal besmet-
tingen per dag. Dat het
aantal gevallen per dag
daalt, zou volgens Ger-
stenbluth kunnen komen
doordat er bewustzijn bij
de bevolking is gekomen
met betrekking tot het chi-
kungunya-probleem. ,,Ik
denk dat meer mensen
zich beschermen tegen de
mug, dat meer mensen in-
middels immuun zijn en
dat de schoonmaakacties
hun vruchten beginnen af
te werpen”, aldus de epi-
demioloog. 

De explosie van chikun-
gunya kwam volgens Ger-
stenbluth doordat het vi-
rus nieuw was op het 
eiland en de lokale bevol-
king nog niet voldoende
antistoffen had opge-
bouwd. ,,Dat is ook me-
teen de verklaring waarom
het aantal chikungunya-
besmettingen veel groter
was dan het aantal be-
smettingen met dengue in
dezelfde periode. Pas als
er op een gegeven mo-
ment veel nieuwe mensen
op het eiland komen die
niet immuun zijn, kan
weer een uitbraak optre-
den. Het werkt cyclisch,
evenals bij dengue.” 

Toch blijft het volgens
Gerstenbluth belangrijk
om ieder jaar, voordat de
regenperiode uitbreekt, te
zorgen dat het aantal
broedplekken geminimali-
seerd is. 
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Epidemie over piek heen

Bij het Maria College vsbo is gisteren dansend het jaar afgesloten. Verschillende leerlingen mochten op het podium
hun talent laten zien. En dus werd er volop gedanst, maar ook geacteerd en gezongen. Tevens werd er stilgestaan
bij het einde van 2014 door middel van een kerkdienst. De scholieren hebben nu kerstvakantie. FOTO JEU OLIMPIO

Benzineprijs ‘historisch’ laag
Van een onzer 
verslaggevers
Willemstad - Benzinerij-
ders zijn minstens vijftien
jaar niet zó goedkoop uit
geweest aan de pomp 
dan dat ze eind deze
maand zullen zijn. Dat

zegt pomphouder Hubert
Raper. De benzineprijs
daalt dan wederom twee
dubbeltjes en duikt daar-
mee flink onder de 
magische twee gulden-
grens naar 1,82 gulden per
liter.

Ook dieselrijders hoe-
ven minder diep in de bui-
del te tasten en betalen
‘slechts’ 1,60 gulden per li-
ter per dinsdag 30 decem-
ber 2014. Vorige maand
ging de benzineprijs ook
al spectaculair omlaag met
bijna twee dubbeltjes van
2,21 naar 2,02. De diesel-
prijs bleef toen nagenoeg
gelijk. Nu is er dus weer
een verlaging van bijna 20
cent. 

Raper legt uit dat dit te
maken heeft met de dalen-
de prijzen voor een vat 
olie op de internationale
markt. ,,En de verwach-
ting is dat die prijs voor
een vat olie in elk geval

niet binnen afzienbare 
tijd gaat stijgen”, aldus Ra-
per. 

Het meest moest het af-
gelopen jaar in de maand
augustus voor een liter
benzine worden neerge-
teld (2,46 gulden). Diesel-
rijders waren het duurste
uit in april toen zij 1,96
gulden moesten afreke-
nen per liter. Het goed-
koopste waren weggebrui-
kers afgelopen maand uit
met 2,02 gulden voor een
liter benzine en 1,77 voor
een liter diesel. De ge-
middelde prijs in 2014
voor een liter benzine was
2,26 gulden en voor een li-
ter diesel 1,88 gulden.

Dansend het jaar uit
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