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Deze week in AD
Wikènt schrijft
Marjanne Havelaar
over Aruba Aloë; een
bedrijf dat producten
maakt van de aloë-
veraplant. De plant
staat bekend als huis-
middel bij onder
andere jeuk, zonne-
brand en andere
kwaaltjes. Verder
schrijft Michelle da
Costa Gomez over
libellen en waterjuf-
fers. 

‘Hiv te laat ontdekt’
Van een onzer 
verslaggevers
Willemstad - Er ster-
ven meer hiv-geïnfec-
teerden op Curaçao
aan de ziekte aids dan
in andere Westerse
landen, waaronder
Nederland. 

Dit komt omdat er te
laat gestart wordt met het
geven van medicatie aan
hiv-geïnfecteerden, waar-
door hun overlevingskans
vermindert. Dit ligt voor-
namelijk aan het feit dat
de infectie te laat ontdekt
wordt. En als de infectie
ontdekt wordt, wordt de
zorg door de patiënt al
vaak onderbroken nog
voordat er gestart is met de
combinatiemedicatie van
antiretrovirale middelen
(cART). Wordt wel medi-
catie toegediend, dan blijkt
de continuïteit na het ge-
ven hiervan niet genoeg
gewaarborgd. Patiënten
stoppen met het nemen
van medicijnen. Tot slot is
vastgesteld dat mensen
met een lagere leeftijd
sneller de zorg onderbre-
ken. Dit zijn de belangrijk-
ste conclusies uit het pro-
motieonderzoek van Gon-
neke Hermanides. Zij is
onlangs gepromoveerd
aan de Rijksuniversiteit
Groningen tot doctor in de
medische wetenschappen.
Zij voerde een medisch-
wetenschappelijk project
uit van de Nederlands Ca-
ribische Stichting voor Kli-
nisch Hoger Onderwijs
(Naskho) naar de karakte-
ristieken van hiv-infecties
op Curaçao.

Vroegtijdig beginnen
met cART, voordat ver-
slechtering van het im-
muunsysteem optreedt, is
essentieel voor het berei-
ken van een maximaal the-
rapeutisch effect in de in-
dividuele patiënt, evenals
voor de preventie van hiv-
besmetting. ,,In het gehele
Caribisch gebied, waaron-
der Curaçao, is late klini-
sche presentatie van per-
sonen met hiv-1-infectie
een groot obstakel voor het
vroegtijdig starten van
cART”, zo staat in de

samenvatting van het
proefschrift. Het is daar-
om van belang dat de hiv-
infectie snel vastgesteld en
ontdekt wordt. Hiervoor
moet de eerstelijnszorg
meer hiv-testen uitvoeren
en direct met cART star-
ten na de diagnose. ,,Dit
zal de uitkomst van cART
in hiv-1-geïnfecteerde indi-
viduen op Curaçao verbe-
teren. Daarnaast is conti-
nuïteit van hiv-zorg direct
na diagnose van groot be-

lang, omdat onderbreking
van zorg resulteert in ziek-
teprogressie, kortere over-
leving, hoger risico op ont-
wikkeling van virale re-
sistentie tegen antiretro-
virale geneesmiddelen en
grotere kans op transmis-
sie van hiv. Continuïteit
van hiv-zorg na het starten
van cART moet zich speci-
fiek richten op jonge pati-
ënten en degenen die niet
geboren zijn op Curaçao
om onderbreking van

cART te voorkomen”, zo
wordt aanbevolen. En con-
creet wordt voorgesteld
om de strategieën rondom
de hiv-zorg meer te ver-
plaatsen naar de eerste-
lijnsgezondheidszorg van
Curaçao waardoor taken
verschuiven van de hiv-
specialist naar de huisart-
sen. Uit het onderzoek is
gebleken dat men op Cu-
raçao open staat voor deze
‘task-shifting’ en gezond-
heidswerkers bereid zijn

om deel te nemen aan spe-
cifieke training.

Van een onzer 
verslaggevers
Willemstad - Speciaal
voor de Uphill Challenge
van de Ride for the Roses
die vandaag plaatsvindt
rondom de Tafelberg, zijn
er deelnemers uit de Vere-
nigde Staten, Frankrijk en
Nederland overgekomen.
Dat laat bestuurslid Geert
Bijlstra weten. Bijlstra legt
uit dat deze deelnemers
kosten noch moeite heb-
ben gespaard om naar Cu-
raçao te komen en mee te

doen aan de challenge.
Gisteravond hadden onge-
veer 120 deelnemers zich
aangemeld om de sportie-
ve uitdaging aan te gaan.
Dat zijn er volgens Bijlstra
twintig meer dan vorig
jaar. Het bestuurslid ver-
wacht dat zich vanochtend
nog meer mensen aan zul-
len melden. Voor de
Uphill Challenge geldt een
minimumleeftijd van 12

jaar. De jongste deelne-
mer is 13 jaar oud. Voor
een rondje Tafelberg is
geen limiet gesteld wat be-
treft leeftijd. De organisa-
tie is blij met de verande-
ring van locatie van Fort
Nassau naar de Tafelberg.
De mijnmaatschappij en
Santa Barbara Plantation
hebben daar hun goedkeu-
ring voor gegeven, aldus
de organisatie. Het doel

van de challenge is om een
sportieve prestatie neer te
zetten maar ook om geld
op te halen in de strijd te-
gen kanker. Het geld gaat
naar het Prinses Wilhel-
mina Fonds. Het startpunt
van de Uphill Challenge 
is te bereiken via de 
hoofdingang van Santa
Barbara Plantation. Bezoe-
kers kunnen ter gelegen-
heid van de challenge de

tien minuten durende
klim de Tafelberg op wa-
gen. Dat kunnen zij doen
tussen 12.00 en 13.00 uur.
De bezoekers moeten aan
de bewakers doorgeven
dat ze komen voor de
Uphill Challenge. Er zal
gefietst worden vanaf
14.00 uur. Er zijn twee
parcours. Zo kunnen
rondes van 13 kilometer
rondom de Tafelberg wor-
den gefietst. De tweede op-
tie is om de Tafelberg om-
hoog te fietsen.

Internationaal tintje Uphill Challenge

Gonneke Hermanides
samen met Ashley Duits
van Naskho, bij haar pro-
motie. FOTO NASKHO

Een jaar plezier bij De Dotjes

Hiv-patiënt stopt snel met medicatie

Motorrijder
ernstig 
gewond
Van een onzer 
verslaggevers
Willemstad - Een motor-
rijder is gisteren ernstig
gewond geraakt tijdens
een ongeluk aan de Jan
Noorduynweg. Uit voorlo-
pig onderzoek bleek dat
een voertuig die op de Jan
Noorduynweg in de rich-
ting van de F.D. Roosevelt-
weg reed, linksaf sloeg
zonder de motorrijder op
te merken die in tegenge-
stelde richting reed. Als
gevolg kwam de motor on-
der de wielen van de auto
terecht. De motorrijder
liep ernstige verwondin-
gen op aan zijn hoofd en is
met de ambulance naar
het ziekenhuis gebracht.
Hij ligt op de IC. 

Kinderopvang De Dotjes bestond onlangs één jaar. Dit heuglijk
feit werd gisteren samen met ouders, juffen en kinderen gevierd.
Tegelijkertijd werd er geproost op het nieuwe jaar. De kinderop-
vang, gelegen in Dominguito, begon een jaar geleden met 8 kind-
jes en is inmiddels flink uitgegroeid.    FOTO’S JEU OLIMPIO


