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Met dank aan Bill Gates: Het orale vaccin van de WHO
veroorzaakt een nieuwe uitbraak van polio in Afrika
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Een week nadat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) verklaarde dat haar tien jaar
durende vaccinatiecampagne in Afrika succesvol was, heeft haar eigen orale vaccin zelf
geleid tot een nieuwe uitbraak van polio op het continent. De uitbraak is veroorzaakt
door mutatie van de stam in het vaccin.

Het oraal vaccin van de WHO veroorzaakt een nieuwe uitbraak
van polio in Afrika

Een nieuwe polio-uitbraak in Soedan is in verband gebracht met het orale poliovaccin
dat een verzwakte vorm van het virus gebruikt. Het nieuws over de uitbraak komt een
week nadat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) aankondigde dat wilde polio in
Afrika was uitgeroeid. De WHO bracht de gevallen in verband met een stam van het
virus waarvan was vastgesteld dat ze vorig jaar in Tsjaad circuleerde en waarschuwde
dat het risico van verspreiding naar andere delen van de Hoorn van Afrika groot was.

In een verklaring over de nieuwe gevallen zei de WHO dat twee kinderen in Soedan, een
uit de staat Zuid-Darfur en de ander uit de staat Gadarif, dicht bij de grens met Ethiopië
en Eritrea, in maart en april verlamd raakten. Beiden waren onlangs ingeënt tegen
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polio. De WHO zei dat uit eerste uitbraakonderzoeken bleek dat de gevallen verband
hielden met een aanhoudende vaccinatie-uitbraak in Tsjaad die vorig jaar voor het eerst
werd ontdekt en zich nu verspreidt in Tsjaad en Kameroen. De uit het vaccin afkomstige
polio ontstond kort na de aangekondigde uitroeiing van wilde polio in Afrika. De
uitbraak is veroorzaakt door mutatie van de stam in het vaccin.

In november vorig jaar werden in vier Afrikaanse landen nieuwe gevallen van polio
gemeld die verband hielden met het orale vaccin. Volgens de wereldwijde
gezondheidsaantallen raakten meer kinderen verlamd door virussen afkomstig van
vaccins dan kinderen die door virussen in het wild waren geïnfecteerd.

Het gebruik van het orale poliovaccin werd stopgezet in het VK in 2004 en de VS in
2000, en het VN-agentschap adviseert dat het gebruik van het orale vaccin moet
worden gestaakt vanwege het risico op uitbraken van vaccins.

Indiase artsen geven de Bill Gates-campagne de schuld van een verwoestende niet-
polio-epidemie van acute slappe verlamming (NPAFP) die tussen 2000 en 2017
490.000 kinderen verlamde boven de verwachte cijfers.
In 2017 gaf de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) met tegenzin toe dat de
wereldwijde explosie van polio voornamelijk een vaccinstam is. De meest
angstaanjagende epidemieën in Congo, Afghanistan en de Filippijnen houden allemaal
verband met vaccins. In feite was in 2018 70% van de wereldwijde gevallen van polio
een vaccinstam.

Ondertussen hebben het Indiase ministerie van Volksgezondheid en Gezinswelzijn en
de WHO een COVID-19 Surveillance Project in India geïnitieerd op basis van het
nationale polio surveillance netwerk. Het Indiase WHO National Surveillance Project is
omgedoopt tot National Public Health Surveillance Project. Het project wordt geleid
door de pointman van de WHO in India.

Dr.Harsh Vardhan, minister van Volksgezondheid en Gezinswelzijn, regering van India
en nu voorzitter van de Raad van Bestuur van de WHO, ontving in 1998 door de WHO
de onderscheiding medaille voor de uitroeiing van polio-uitroeiing van de directeur-
generaal.
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