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De bestrijding van een besmettelijke ziekte verloopt beter als
de bevolking vertrouwen heeft
in het gezondheidssysteem. Dat
blijkt uit onderzoek naar de
bestrijding van het ebola-virus
in 2014 in Sierra Leone. Een les
voor de coronabestrijding.
De Wageningse ontwikkelingseconoom Maarten Voors onderzocht
met Amerikaanse onderzoekers de
invloed van de Community Care
Centres (CCC) in Sierra Leone tijdens de epidemie. Deze CCC’s waren kleine veldhospitalen met
hooguit acht bedden waar lokale
mensen uitleg gaven over preventie
en controle van het ebolavirus. De
bevolking op het platteland vertrouwde deze centra meer dan de

grotere behandelcentra, waar meer
dan 100 ebola-patiënten onder een
veel strikter veiligheidsregime werden behandeld. Besmette Sierra Leonezen meden deze grote centra,
waardoor de aanpak van de epidemie stagneerde. In dorpen met
community care centres lieten de bewoners zich juist meer testen.
Ook Harro Maat van de leerstoelgroep Kennis, Technologie en Innovatie, die de ebolabestrijding
kwalitatief onderzocht, komt de
conclusie dat vertrouwen in het gezondheidssysteem een belangrijke
rol speelde bij de ebolabestrijding.
De inzichten uit Sierra Leone zijn
van belang in de huidige coronacrisis, zegt Voors. ‘Ook nu is vertrouwen in gezondheidsinstanties
van groot belang om de corona-uit-

MACROPLASTIC METEN
IN DE RIJN
De oceanen stromen langzaam
maar zeker vol met plastic. Veel
daarvan wordt aangevoerd door
rivieren. Paul Vriend, masterstudent milieuwetenschappen, ontwikkelde een snelle meetmethode voor macroplastic die werkt
voor rivieren als de Rijn.
Als basis gebruikte Vriend een
door WUR-hydroloog Tim van
Emmerik beschreven methode
van tellen (vanaf een brug) en wegen van (met netten verzamelde)
monsters. Alleen moest hij de
monsters op een andere manier
verzamelen. ‘In de Rijn is de concentratie plastic te laag om met
netten representatieve monsters
te verzamelen. Bovendien is de
Rijn drukbevaren, je kunt niet zomaar voor langere tijd een net in
het water hangen.’ Op de Rotterdamse Erasmusbrug ondervond
Vriend nog een ander bezwaar:
‘Kwamen er ineens vijf politieauRESOURCE — 16 april 2020

to’s met zwaailichten aan die de
brug afzetten. Waar ik die touwen
en netten voor nodig had? Ze waren gealarmeerd dat iemand zichzelf iets wilde aandoen.‘
Als alternatief voor de netten gebruikte Vriend een vangmechanisme dat de scheepvaart niet hindert, de Shoreliner. Het verzamelde plastic is volgens Vriend een
goede maat voor wat er in de Rijn
zoal langsdrijft. Dat het niet zo veel
is, zo’n zes kilo per dag, wil volgens
Vriend niet zeggen dat de Rijn
schoon is. ‘De gebruikte methode
meet alleen het zichtbare (groter
dan 5 cm) drijvende plastic uit de
bovenste halve meter van de waterkolom. Kleiner plastic en plastic
dieper onder water blijft buiten
beeld.’ En dan is er nog de vracht
aan onzichtbaar micro- en nanoplastic. Maar als snelle eerste inschatting werkt de methode prima, vindt Vriend.
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‘VERTROUWEN IN ZORG IS NODIG VOOR
BESTRIJDING VAN CORONAVIRUS’

 C
 ommunity Care Centre in Sierra Leone

braak onder controle te krijgen.
Zonder dat vertrouwen verschuilen
de zieken zich, heb je geen zicht op

de verspreiding van het virus en
kun je geen adequate maatregelen
nemen.’ AS

VELUWSE WOLF IS OOK AASETER,
TOONT PHD-ONDERZOEK
Op een van de monitoringlocaties van promovendus Elke Wenting zijn beelden vastgelegd die
een nieuw licht werpen op het
gedrag van de Veluwse wolven.
Wolven worden amper gezien als
aaseter; ze staan vooral te boek als
leverancier van aas. Maar op een
van de Veluwse locaties waar promovendus Elke Wenting samen
ARK Natuurontwikkeling wildcamera’s heeft staan, is glashelder

vastgelegd hoe raven, vossen, wilde
zwijnen én een wolf eten van het kadaver van een edelhert. Ook is te
zien hoe de wolf, hoogstwaarschijnlijk de midden-Veluwse wolvin
GW960f, wacht totdat een wild
zwijn is uitgegeten. De videobeelden waren een behoorlijke sensatie
voor de boswachters in het gebied.
Wenting onderzoekt of aas en aaseters de kringloop van nutriënten
versnellen en daarmee de biodiversiteit ten goede komen.
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 Wolvin GW960f eet van een hertenkadaver.

