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Het uiterst zeldzame apenpokkenvirus is in Europa
bezig aan een opmars. In Spanje en Portugal zijn
tientallen gevallen gemeld en het aantal besmettingen
in Groot-Brittannië is gestegen tot zeven. Ook in de
Verenigde staten en Zweden is het eerste geval

Het uiterst zeldzame apenpokkenvirus
duikt op, maar het vaccin ligt al klaar:
‘Ik heb ineens een déjà vu’

Robin de Boer • 19 mei 2022 14:30  185  14.273  1 minuut leestijd

Buitenland

185

https://twitter.com/disclosetv/status/1527030815506432006?s=20&t=hLC-wim7tmWBtEPp3xkrbQ
https://www.hln.be/wetenschap-en-planeet/virologe-bezorgd-over-uitbraken-van-apenpokken-nieuwe-gevallen-ontdekt-in-verschillende-landen-dat-is-erg-ongewoon~a9429d8f/
https://www.ninefornews.nl/author/redactieninefornews/
https://www.ninefornews.nl/author/redactieninefornews/
https://www.ninefornews.nl/categorie/buitenland/


5/19/2022 Het uiterst zeldzame apenpokkenvirus duikt op, maar het vaccin ligt al klaar: 'Ik heb ineens een déjà vu'

https://www.ninefornews.nl/het-uiterst-zeldzame-apenpokkenvirus-duikt-op-maar-het-vaccin-ligt-al-klaar-ik-heb-ineens-een-deja-vu/ 2/9

gemeld. Viroloog Marion Koopmans ‘begint zich zorgen
te maken’ over de uitbraken.

“We hebben in het verleden af en toe geïmporteerde
gevallen gezien, maar normaal gezien verspreidden die
zich niet verder,” zei ze. “Nu zijn er echter nieuwe
gevallen ontdekt in verschillende landen. Dat is erg
ongewoon.”

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) noemt de
apenpokken ‘een opkomende infectieziekte’. Viroloog
Marc Van Ranst, die zich ‘al jaren zorgen maakt’ over
het virus, wijst erop dat de firma Bavarian Nordic
beschikt over een vaccin tegen zowel pokken als
apenpokken dat recent nog werd goedgekeurd door
de Amerikaanse medicijnautoriteit FDA.

Love science
De FDA keurde het vaccin in september 2019 goed,
vlak voor corona. De Amerikaanse overheid heeft 13
miljoen van deze vaccins ingekocht. Publicist en jurist
Sietske Bergsma reageert: “Apenpokken ’s ochtends in
de krant, ’s middags een vaccin. Love science!”

Dan is er nog iets opmerkelijks. De
gezondheidsministers van de G7 gaan binnenkort in
Duitsland oefenen op een ‘gevaarlijke’ virusuitbraak.
Dit keer het pokkenvirus of in het Engels ‘smallpox’,
het oudere broertje van de apenpokken. “Maar
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gelukkig zit de FDA alweer klaar om ons te redden met
een vaccin tegen pokken,” schrijft emeritus hoogleraar
Wouter Keller.

Wat zijn ze van plan?
“Ik heb ineens een déjà vu, met de pandemic exercise
Event 201 in 2019 en direct erna was er het
coronavirus. De volgende pandemic exercise komt er
binnenkort aan. Wat zijn ze van plan?” vraagt artiest
en ex-verpleegkundige Marga Bult.

In november vorig jaar waarschuwde miljardair Bill
Gates voor bioterreur en riep hij wereldleiders op om
zich hierop voor te bereiden met wat hij ‘germ games’

noemt. Oefeningen dus. Gates zei dat overheden
voorbereid moeten zijn op toekomstige pandemieën en
– heel specifiek – terreuraanslagen met pokken, door
miljarden te investeren in onderzoek.
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