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Chikungunya steekt over
Van een onzer 
verslaggevers
Willemstad - Het eer-
ste chikungunyageval
is gesignaleerd op
Curaçao. Dat be-
vestigt hoofd van de
GGD, Sirving Keli
tegenover deze krant. 

,,Ook bestaat het ver-
moeden dat er acht andere
gevallen zijn, maar deze
zijn nog in onderzoek”, al-
dus Keli. Er zou een ‘sterk
vermoeden’ bestaan dat
het gaat om een zoge-
noemd lokaal geval. Dat

betekent dat het virus zou
zijn overgedragen door
een lokale mug en dat het
niet gaat om iemand die is
gestoken door een besmet-
te mug in het buitenland
en met de ziekte al in het
lijf naar Curaçao is ge-

reisd. Het hoofd van de
GGD is er nuchter over:
,,Het was een kwestie van
tijd.” Alhoewel op Bonaire
begin vorige maand het
eerste geval werd gesig-
naleerd en ook op Sint
Maarten al een flink aan-

tal chikungunya-besmet-
tingen werd geconsta-
teerd, bleef Curaçao tot nu
toe gespaard. Het virus
leek zelfs heel even over te
vliegen, maar uiteindelijk
heeft het virus toch het ei-
land bereikt. Veel over de
eerste besmetting op Cu-
raçao is er nog niet be-
kend: ,,We hebben nog
niet alle details”, geeft Keli
toe. Naar alle waarschijn-
lijkheid komen de auto-
riteiten vandaag met aan-
vullende details, zoals 
het gebied waar de be-
smetting heeft plaatsge-
vonden. Toch stelt Keli ge-
rust: ,,Chikungunya is ge-
makkelijk te voorkomen
door te zorgen dat een
mug niet steekt. Gebruik
beschermingsmiddelen
maar zorg ook dat er geen
stilstaand water in de om-
geving is. Potten en plan-
ten met veel water en plas-
jes met water moeten gelo-
kaliseerd worden. En dat
water moet je dan verwij-
deren. In het water broe-
den namelijk de muggen,
die het virus kunnen ver-
spreiden.”  Als het water
niet kan worden verwij-
derd dan kan elke ochtend

bij de GGD van 8.00 tot
12.00 uur abate worden
gehaald. ,,Dit poeder kan
in het water worden ge-
strooid en is onschadelijk
voor bijvoorbeeld vissen,
maar roeit wel de muggen
uit”, legt het hoofd van de
GGD uit.

Het chikungunyavirus
wordt overgedragen door
de Aedes aegypti-mug, die
ook dengue overdraagt. De
twee ziektes hebben ook
een gelijk ziektebeeld
maar zijn van elkaar te
onderscheiden door de
pijn in de gewrichten;
overheerst deze dan gaat
het naar alle waarschijn-
lijkheid om chikungunya;
is er vooral sprake van een
overheersende pijn achter
de ogen dan gaat het naar
waarschijnlijk om dengue.
Wel adviseert de GGD om
bij wat voor klachten dan
ook, na een steek van een
mug, naar de huisarts te
gaan. Het virus dat nu ook
op Curaçao is gesignaleerd
veroorzaakt milde koorts
en hevige gewrichtspij-
nen. Het herstel kan we-
ken in beslag nemen ter-
wijl oudere patiënten ja-
renlang stijfheid en pijn in
hun gewrichten kunnen
behouden.

Eerste bevestigde chikungunyabesmetting op Curaçao

Van een onzer 
verslaggevers
Willemstad - Voor 12.00
uur vanmiddag zal de
rechter-commissaris be-
slissen of de broers Geor-
ge Jamaloodin en Rober-
tico ‘Robbie’ dos Santos 

- beiden verdachte in de
zaak Maximus - op vrije
voeten worden gesteld of
langer moeten worden
vastgehouden. Dat heeft
het Openbaar Ministerie
gisteren bekendgemaakt.
De advocaten van het kan-

toor Sulvaran & Peterson,
die het tweetal vertegen-
woordigen, dienden giste-
ren een verzoek in waarin
om de onmiddellijke vrij-
lating van hun cliënten
wordt gevraagd. 

Achter gesloten deuren
vond gisteren de behande-
ling van het artikel 91 van
het Wetboek van Strafvor-
dering plaats. Ondanks 
dit verzoek tot onmid-
dellijke invrijheidstelling
kreeg Dos Santos gisteren
te horen dat hij acht dagen 
langer in verzekering is
gesteld. De rechtmatig-
heidstoets, waarin wordt
gecontroleerd of de aan-
houding en de inverzeke-
ringstelling rechtmatig
zijn, moet nog wel plaats-
vinden door de rechter-
commissaris. Dos Santos

werd afgelopen dinsdag
opgepakt. Evenals zijn
halfbroer en oud-minister
van Financiën George 
Jamaloodin, is Dos Santos
verdachte in de zaak Maxi-
mus, het onderzoek naar
de intellectuele daders van
de moord op de voorman
van Pueblo Soberano, Hel-
min Wiels. De baas van
Robbie’s Lottery is de der-
de verdachte in de zaak
Maximus; vorige week
donderdag werd zijn half-
broer Jamaloodin al in de-
ze zaak aangehouden.
Ook Carlos Monk, die ten
tijde van het kabinet
MFK/PS/MAN zowel mi-
nister van Onderwijs als
van Bestuur, Planning en
Dienstverlening was, is als
verdachte in de zaak Maxi-
mus aangemerkt.

Jamaloodin en Dos Santos vandaag voor rechter
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Project Green Corridor loopt voorspoedig

Het Green Corridor-project op Aruba, een public-private-partnershipproject op initiatief van het kabinet van Mike
Eman, verloopt voorspoedig. Voor dit project wordt 7 kilometer aan dubbele weg, vanaf de luchthaven tot aan Pos
Chiquito aangelegd. Ook wordt de weg voor 23 kilometer tot aan San Nicolas vernieuwd en wordt een fietspad van
13 kilometer aangelegd. In de gehele Green Corridor zullen veel bomen en planten worden geplant. 
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Robbie dos Santos toen hij gisteren naar het gerechts-
gebouw werd gebracht om te worden voorgeleid. 
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