Honderden Rossumers uiten ongerustheid en
stellen vragen over nekkramp op
GGD-bijeenkomst in dorpshuis De Parel

Altíjd alert zijn op
meningkokkenziekte

‘Allemaal even denken aan Jeanine’
Gestorven meisje blijft inwoners Rossum bezig houden

Iedereen inenten of antibiotica, al is het maar om de ongerustheid
weg te nemen. Tegen die mening vocht de GGD gisteravond in
dorpshuis De Parel in Rossum. Want ongerustheid was er.
door Ilze Rike
Een minuut stilte vroeg Prins Gerrit
d’n Urste, vanavond in zijn gewone
klofﬁe, voor de overleden Janine
van Uitert. Echt stil was het niet, veel
van de honderden aanwezigen in
het Rossumse dorpshuis De Parel
stonden te huilen. Ook burgemeester
Jan Pommer ging nog in op het
onbegrijpelijke sterfgeval van een
jong meisje, dat kort daarvoor nog
zo vrolijk had staan dansen. “Het
verschil tussen carnaval en aswoensdag was nog nooit zo groot.”
Jan Woldman, hoofd infectieziektenbestrijding van de GGD, nam het
daarna over. Hij vertelde juist dat hij
‘niet bang was dat onder u andere
ziektegevallen zullen komen’, toen
om een huisarts geroepen werd.
Een meisje was ﬂauwgevallen, door
drukte en emotie waarschijnlijk.
Aanwezige huisarts Bonsema hielp
haar de zaal uit. Criteria Woldman
hield zijn geruststellende inleiding
kort, om zoveel mogelijk vragen te
kunnen beantwoorden. De meeste
daarvan gingen over vaccineren.
Wat zijn de criteria om te gaan vaccineren? (als twee of meer gevallen
van type C en dezelfde bacteriefamilie voorkomen in een regio) Hoe
snel werkt vaccinatie? (na tien dagen
pas). De GGD-arts moest keer op
keer uitleggen, dat vaccinatie alleen

tegen het weinig voorkomende type
C helpt. Veel Rossumers maakte dat
niet uit. “Al komt type C maar bij
een op de vijf voor, dan krijgen mijn
kinderen dát in ieder geval niet”, zei
een vrouw.
Woldman maakte duidelijk dat
vaccinatie wellicht een vals gevoel
van zekerheid zou geven. Terwijl
iedereen dan nóg alert moet zijn,
op type B. “Zoals je altijd moet zijn
op nekkramp. Want het kan altíjd
voorkomen”, zeiden zowel mensen
uit de zaal als huisarts Bonsema, die
naast Woldman op het podium zat.
Iedereen antibiotica geven, het
enige medicijn tegen de ziekte, is
volgens Woldman ook geen oplossing. “De kuur is zeer aggressief, die
geef je niet als het niet echt nodig
is.”
Speeksel Via zoenen of drinken
uit hetzelfde glas kan de bacterie
in ieder geval niet overgebracht
worden, antwoordde Woldman op
vragen van verontruste carnavalsjeugd. “Speeksel doodt de bacterie
meestal. Je kan pas worden besmet,
als je de bacterie inademt, door
kleine druppeltjes als iemand hoest.
Maar nogmaals, dan nog word je
er meestal niet ziek van. Een op de
vijf mensen hééft de bacterie al bij
zich.”

Het is ‘al’ drie dagen geleden dan Jeanine van Uitert overleed aan
meningokokkenziekte. De wereld draait door. Maar in Rossum blijft
haar dood de inwoners bezighouden.
door Ilze Rike
“We denken allemaal veel aan
Jeanine”, zegt een meisje terwijl ze
troostend haar arm om de schouders van een huilende vriendin slaat.
Hangend op de scooters staat
een grote groep jongeren buiten
dorpshuis De Parel in Rossum. Binnen
hebben ze net alle zakelijke informatie gekregen over die enge ziekte
waar Jeanine aan is overleden.
Maar over hoe ze moeten omgaan
met haar dood en met de angst dat
ze zelf zoiets krijgen, zijn ze niets
wijzer geworden. Burgemeester Jan
Pommer heeft de directe ‘carnavalcollega’s’ van Jeanine, danseressen

en muzikanten van De Lorre Admirals, woensdag uitgebreid gesproken. Hij was onder de indruk. “Een
meisje van dertien, zo’n enthousiaste
lieve meid. Dan schieten woorden
te kort. Wat je ook zegt, je hebt er
Jeanine niet mee terug. Met Valentijnsdag moeten we allemaal even
aan haar denken. Aan de liefde die
zij gaf en kreeg.” De ouders van de
kinderen die in De Parel verzameld
zijn delen onderling hun zorgen.
“Ik ben vanochtend wel drie keer
wezen kijken bij mijn dochter. Ze
bleef zo lang slapen, ik maakte me
gewoon ongerust. Maar ze werd

er alleen maar
boos om.” Bij het
beantwoorden
van de vragen
uit de zaal
gaat huisarts
Bonsema nog
even in op de
geruchten, die
door het dorp
gaan. Hij zou
te laat gereageerd hebben,
is het verhaal.
Hij legt uit dat
de ouders van
Jeanine met de
doktersdienst
telefoneerden
en dat zijn assistente inzag
dat het ernstig
was. Ze belde
Bonsema, die
direct de ouders
terugbelde. Jeanines zusje vertelde
dat haar ouders al met Jeanine
naar het ziekenhuis waren. Bonsema
vertelt ook over de drukte in zijn
praktijk, de dag na Jeanines dood.
“We hebben drie mensen doorgestuurd naar het ziekenhuis. Voor
de zekerheid. In alledrie de gevallen was dat gelukkig voor niets, ze
hadden geen meningokokkenziekte.”
Ook andere huisartsen hebben het
extra druk. De griep heerst toch al
enigzins in de regio, zoals vaker
rond carnaval. En iedereen met een
van de symptomen wordt via het
telefoonnummer van de GGD niet
veel wijzer. Daar noemt de telefoniste nogmaals de symptomen op
die ouders ook al in de krant en
folders hebben kunnen lezen. De
enige stap die een bezorgde ouder
met een ziek kind dan nog neemt, is

die naar de huisarts. GGD-arts Jan
Woldman moest ook nog een misverstand uit de weg ruimen: geruchten
over een vierde nekkramp-geval bij
een leerling van het Cambium. “Dat
was virale meningitus, een virusinfectie, geen bacterie, die in dat geval
op de hersenen is geslagen. De
naam lijkt op de medische naam van
hersenvliesontsteking, maar het heeft
niets met elkaar te maken.” De adviezen van Woldman worden soms
met schamper gelach ontvangen.
“Naar de huisarts met 38 graden
koorts? Dat doe je toch niet. De huisarts zou gek worden als iedereen
dat deed.”
De meest bruikbare tip komt van
een GGD-verpleegkundige, die ook
op het podium zit maar weinig zegt.
“De rode plekjes die bij de ziekte
horen, zijn niet wegdrukbaar.” Wat
wil zeggen dat ze niet wit worden
als je er met een glas op drukt
(zoals bijvoorbeeld moedervlekken).
De ongerustheid bij de ouders en
de jongeren krijgt wel enigzins een
einddatum tijdens de bijeenkomst;
over twee weken. Want op de
vraag hoe lang het duurt voor je
ziek wordt, is het antwoord ‘tussen
de twee en tien dagen, maar middeld drie of vier dagen’.
Over twee weken is het onderzoek
naar het type en de familie van de
bacterie van de Bommelerwaardse
zieken afgerond. Tot die tijd zullen alle ouders bij koorts of sufheid
direct aan Jeanine denken. De GGD
en de huisartsen hopen dat ze dat
daarna ook nog doen. Zodat altijd
snel genoeg gereageerd wordt bij
een geval van meningokokkenziekte.
Telefoonnummer GGD Rivierenland
voor meer informatie: 0344-698700.
Bij twijfel over ziekte van een kind
altijd naar de huisarts gaan.

