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Nieuwe aanpak
malariabestrijding
Het Wageningse bedrijf In2Care gebruikt
speciale ventilatiebuizen in woningen in
dorpen in Ivoorkust om malariamuggen te
lokken en te doden. Deze methode
vermindert het aantal malariagevallen met
zo’n 40 procent.
Dat blijkt uit een praktijkonderzoek in Ivoorkust, gefinancierd door de Bill and Melinda
Gates Foundation.
In2Care plaatste in de helft van 40 onderzochte dorpen meerdere ventilatiebuizen (EaveTubes) hoog in de muren in een groot aantal
woningen. In de buis zit een statisch geladen
gaas waar het poeder van een insecticide aan
plakt. Als de muggen op dit gaas landen,
worden ze als het ware ‘besprongen’ door dit
insecticide en
sterven ze.
‘Deze methode
‘Het voordeel
doodt ook resistente van deze Eavemalariamuggen’
Tubes’, zegt Tim
Möhlmann van
In2Care, ‘is dat het gaas met insecticide hoog
in de muur zit en veilig is voor kinderen.
Bovendien heb je maar een kleine hoeveelheid
insecticide nodig en doodt deze methode ook
resistente malariamuggen.’ De EaveTubes
hebben groter effect dan klamboes, zegt
Möhlmann. ‘De beste klamboes leiden tot
slechts 12 procent minder malariagevallen.’
Het Wageningse bedrijf (waar de helft van de
medewerker is opgeleid bij WUR) wil de
EaveTubes graag verkopen in Afrika, maar
loopt nu tegen een probleem aan. Om de
EaveTubes door de wereldgezondheidsorganisatie WHO gecertificeerd te krijgen, is er
nog één gelijksoortige test nodig. ‘We zoeken
nu nieuwe financiers.’ as
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Buiten maakt een
beetje blijer
Mensen zijn gemiddeld genomen buiten iets gelukkiger
dan binnen. Vooral de hei en de natuurlijke kust maken
blij.
Dat blijkt uit de resultaten van het
HappyHier-project. HappyHier
was de naam van de app die omgevingspsycholoog Sjerp de Vries
en zijn collega’s vier jaar geleden
lanceerden. Met de app werd het
geluksgevoel (op een schaal van
0-10) van gebruikers gekoppeld
aan de plek waar ze zich op dat
moment bevonden. Ruim 4000
mensen
namen
deel aan de
Het
proef.
gelukkigst
Dat
leverzijn we aan
de ruim
de kust
83.000
bruikbare
rapportcijfers voor geluk op. Een
kwart van die momentopnamen
van geluk vonden in de natuur
plaats. De eerste conclusie: we zijn
buiten gelukkiger dan binnen. De
verschillen in cijfers zijn overigens
klein. Gemiddeld over alle deelne-

mers scoort buiten 0,3 punt hoger
dan binnen. Tweede conclusie:
het soort buiten maakt uit. Als dat
het bos is, loopt het op tot 0,6 punt
gelukkiger. Bos maakt gelukkiger
dan boerenland. Maar het gelukkigst zijn we aan de kust, ook als we
binnen zijn en strand en duinen in
de directe omgeving hebben.

Kip en ei
Bij dit alles blijft de vraag van de
kip en het ei. Gaan we naar buiten
als we gelukkig zijn, of maakt het
buiten zelf ons gelukkig? ‘We corrigeren voor factoren als bezigheid
(werk, vrije tijd), het gezelschap en
het weer’, zegt De Vries. ‘Maar die
fundamentele vraag blijf je altijd
houden bij dit soort onderzoek.’
Volgens De Vries zit het belang van
de studie vooral in de gevonden
geluksverschillen tussen de diverse
typen omgeving. rk

