luchtvaart

Stewardessen zitten flink in hun maag met het zika-virus
,,De zorgen van collega's die
zwanger willen worden of dat in
een vroeg stadium zijn, worden
hiermee niet weggenomen.'

Zika-muggen.
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Stewardessen maken zich zorgen
om het zika-virus. Voor ongeboren
baby's en zwangeren is de ziekte
gevaarlijker dan gedacht en ook de
kans dat het wordt overgedragen is
onderschat. Naar Brazilië voor
werk? 'Zo'n risico wil ik niet lopen.'
Ze is de 30 al jaren gepasseerd en
wil graag een broertje of een zusje
voor haar zoontje. Maar op het
rooster van de stewardess prijkt
een vlucht naar Rio de Janeiro.
Een van haar favoriete
bestemmingen, maar nu even niet.
De zika-mug waart er rond.
Haar pogingen om zwanger te
worden stelt ze uit vanwege de
gevolgen die een muggenprik kan
hebben voor een ongeboren vrucht.
,,Zo'n risico wil ik niet lopen,'' vertelt
de stewardess, die niet met haar
naam in de krant wil. ,,Een collega
die al een miskraam heeft gehad is
nu extra voorzichtig en wil helemaal
niet meer op met zika besmette
gebieden vliegen.''
,,Het zika-virus houdt de
gemoederen binnen het korps flink
bezig,'' zegt Harrie Lindelauff,
woordvoerder van vakbond FNV
Cabine. De bond stuurde vorige
week een brandbrief naar de KLM.
Het vijfregelige statement van de
luchtvaartmaatschappij, waarin
onder meer staat dat 'het zika-virus
geen impact heeft op het KLMnetwerk' vindt de bond 'te summier'.
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KLM laat weten dat ze de
ontwikkeling van zika nauwlettend
in de gaten houdt en hierover
contact heeft met
gezondheidsinstanties. ,,Zwanger
personeel vliegt niet op zikagebieden,'' verzekert een KLMwoordvoerster. ,,Ook krijgen we er
de laatste tijd geen vragen meer
over.''
Toch stapelen de bewijzen voor het
gevaar van het zika-virus zich
intussen op. Vast staat dat het de
placenta en het zenuwstelsel van
ongeboren baby's kan
beschadigen. Uit een kleine studie
blijkt dat 30 procent van de baby's
van zwangere vrouwen met zika
ernstige afwijkingen hebben. Niet
alleen worden de baby's geboren
met een te kleine schedel vanwege
microcefalie, maar ook blindheid en
schade aan het zenuwstelsel
komen voor.
Besmet
Inmiddels zijn er dertig
Nederlandse reizigers besmet,
maar waarschijnlijk zijn dat er veel
meer, omdat maar één op de vijf
klachten heeft.
Zika was deze week ook al
gespreksonderwerp op de
werkvloer toen bleek dat het virus
vaker seksueel wordt overgedragen
dan gedacht. ,,Veel mannelijke
collega's realiseerden zich toen: oh
jee, dan kan ik mijn vriendin
besmetten,'' vertelt een
werkneemster. ,,Virussen kunnen
makkelijk muteren,'' vreest ze.
,,Straks ontdekken wetenschappers
dat het invloed kan hebben op
toekomstige zwangerschappen.
Dan vergeef ik mezelf dat retourtje
Rio nooit.''
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