
 

 

Bergen, Ruïnekerk, 14 december 2013 

 
 
Dames en heren, fellow Rotarians, 
 
 
In het jaar 2010 zijn er in de gemeente Bergen 197 baby’s bij gekomen. Die kinderen 
zijn het zuigelingencohort 2010. 
Na twee jaar, aan het eind van 2012, waren daarvan 17 peutertjes niet of onvoldoende 
tegen polio gevaccineerd. 
 
Waarom krijgen die 17 kinderen geen kinderverlamming? 
In de allereerste plaats omdat sedert 1957 miljoenen ouders in Nederland hun kleine         
kinderen wèl hebben laten enten. 
Waarom laten die ouders dat wel doen, anders dan die 34 ouders van 2010 hier in 
Bergen? Omdat die ouders goed zijn voorgelicht, vertrouwen hebben in ons veilige 
vaccinatieprogramma en het beste voor hebben met hun kinderen, zoals alle ouders, ook 
die 34 hier in Bergen. 
 
Die 17 niet gevaccineerde kinderen komen er ook mee weg omdat we in een welvarend 
en ordentelijk land leven. Er is hier zorg voor veilig drinkwater en een goede afvoer van 
rioolwater en ander afval. Ons land heeft een correcte burgerlijk stand, een 
betrouwbare overheid. Er is een goed vaccin beschikbaar op gemeenschappelijke kosten. 
En er is een wijkzuster1 die er achteraangaat als een kind niet op haar consultatiebureau 
verschijnt. 
 
Er heerst kortom een zeer breed maatschappelijk draagvlak voor vaccinatie, en daarom 
is de cohortbescherming hier in Bergen net voldoende. In een beschaafd land kunnen 
enkele ouders het zich dan permitteren daarop hun kind te laten drijven. En als dat 
onvoldoende ingeënte kind binnen Europa of Noord-Amerika blijft dan is de kans heel 
klein dat hij ooit ziek wordt van het poliovirus, laat staan dat hij er door verlamd raakt. 
 
Ik weet zelf nog van de polio epidemie van 1957. En o ja, ik heb natuurlijk de resten van 
polio gezien. Maar als kinderarts, met mijn studie en opleiding meegeteld toch dik 
veertig jaar ervaring, met twintigduizend kinderen door mijn handen hier in Nederland, 
heb ik nooit een patiëntje met een verse verlamming door polio gezien.  
Het is hier niet meer. 
 
En in de rest van de wereld? 
Er zijn twee clusters op onze aarde waar ongeveer 750.000 kinderen nog geen toegang 
hebben tot vaccinatie. Daar heersen wantrouwige lokale potentaten in een gewelddadig 
en armoedig klimaat. Er is onvoldoende hygiëne en ook nog eens onvoldoende scholing 
voor meisjes en jonge moeders. 
 
In Afrika, in het noordoosten van Nigeria gaat het dit jaar veel beter dan vorig jaar: op 
11 december tot nu toe 50 nieuwe verlammingen, vorig jaar tot die datum 118, in heel 
2012 122. 
In Azië, in het westen van Pakistan gaat het dit jaar minder goed: 74 gevallen tot nu toe 
tegen 56 vorig jaar.  In Afghanistan gaat het beter dan vorig jaar (toen 34), de 11 

                                                 
1
 Een heel enkele keer is de wijkzuster een man, die doet net zo zijn best om zijn kinderen op zijn consultatiebureau te 

krijgen. 



 

 

gevallen van nieuwe verlamming tot nu toe zijn verbonden met het aangrenzende 
Pakistan. 
Deze twee clusters zijn de nog endemische haarden van polio in de wereld.  
Daar brengen dappere mensen met gevaar voor eigen leven de vaccinaties. 
 
Er zijn verder twee uitbraken dit jaar, vooral door politieke onrust, slechte hygiëne en 
armoede: 203 gevallen in de Hoorn van Afrika, waar al vier maanden op grote schaal en 
intensief honderdduizenden kinderen worden gevaccineerd, de laatste casus is van 9 
oktober. In Kameroen 4 gevallen.  
In het noorden van Syrië zijn tot nu toe 17 nieuwe gevallen, de laatste van 8 oktober. 
Ook daar namen de autoriteiten in het hele Midden-Oosten al in oktober de juiste 
maatregelen en wordt er op grote schaal gevaccineerd. 
 
Overigens is de strijd tegen polio in de wereld de laatste 25 jaar een geweldig succes, 
mede dankzij Rotary.  
Rotary heeft 1 miljard dollar bijgedragen, Rotarians hebben 2,5 miljard kinderen helpen 
vaccineren, hebben hun expertise en netwerk ingezet, hun wereldwijde solidariteit 
getoond, zelf bij de vaccinaties geholpen. Zo zijn zeker 7 miljoen verlammingen 
voorkomen en als bijkomend voordeel 1,5 miljoen kinderen niet aan vitamine A gebrek 
gestorven.  
Het voorbeeld is India, waar sinds 2011 geen nieuwe gevallen van polioverlamming zijn 
gemeld, en waar in sommige steden al geen poliovirus meer in het rioolwater is. 
 
Het is ook zo echt Rotary: het geven van kansen aan hen, die niet zo fortuinlijk waren in 
de wereld als Rotarians zelf. Het voorkomen dat een creatief en arbeidzaam leven wordt 
verwoest tot een levenslang kreupel bestaan. Te zorgen voor een veilige, schone en 
geletterde wereld zonder armoede. Om moeders en jonge kinderen te beschermen en zo 
te werken aan de toekomst. 
 
We gaan nog tot 2016 door, en we worden dit jaar geholpen door de 'Bill and Melinda 
Gates Foundation': de bijdrage van Rotary wordt verdrievoudigd: 1000 euro is zo maar 
3000, of 3000 zo maar 9000, 9000 zo maar 27000, een geweldig rendement. 
 
Vanavond, hier in Bergen, kunt u meedoen.  
Rotarians hier weten wat ik bedoel.  
Bent u nog geen Rotarian, maak dan behalve voor de veiling ook uw belangstelling voor 
Rotary duidelijk: 
 
Engage Rotary, Change Lives. 
 
 

 

   
 


