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There are no translations available.

'Weinig kans dat polio snel wordt uitgeroeid'
(Novum/AP) - LONDEN - Het gaat niet lukken om de wereld voor eind 2012 poliovrij te
maken. Daarvoor waarschuwt een groep onafhankelijke gezondheidsdeskundigen in een
woensdag verschenen rapport.

Sinds 1998 probeert de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de verlammingsziekte die
vooral kinderen onder de 5 treft, uit te roeien. De vooruitgang is de laatste jaren echter tot
stilstand gekomen en sommigen vragen zich af of polio werkelijk uitgeroeid kan worden.

De groep experts, die vorig jaar op verzoek van de WHO gevormd werd, zei dat het in haar
ogen 'onwrikbaar' is dat de wereldwijde poging om polio voor eind 2012 uit te roeien gevaar
loopt. De vorige twee deadlines werden ook niet gehaald en de campagne kost zo'n één miljard
dollar per jaar.

Om polio uit te roeien moet meer dan negentig procent van de kinderen in landen waar polio
heerst gevaccineerd worden. Landen waar het virus aanwezig is zijn onder meer Afghanistan ,
Angola, Tsjaad,
India
,
Pakistan
en Nigeria. In die laatste twee landen blijft polio zich bovendien verspreiden.

Sir Liam Donaldson, voorzitter van de groep deskundigen, noemt daarnaast talloze
problemen bij de pogingen tot vaccinatie, waaronder de gevaarlijke situatie in onder meer Con
go
en slechte vaccinatiecampagnes, zoals valse vaccinatierapporten of betaald
vaccinatiepersoneel dat kinderen inhuurt om het werk te doen.

Er is positief gereageerd op het rapport. Het is 'verfrissend eerlijk', aldus Donald Henderson,
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die decennia geleden de uitroeiing van pokken leidde. Ook Bruce Aylward, die het
uitroeiingsprogramma van de WHO voor polio leidt, is blij met het rapport. Hij zei dat de WHO
en haar partners zoveel mogelijk van de suggesties zullen overnemen.
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