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Kinderen spelen geen grote rol bij de verspreiding van het
coronavirus. Dat is de conclusie van een nieuwe studie, uitgevoerd
door de universiteitsklinieken van Ulm en Heidelberg.
Kinderen worden minder snel met het coronavirus geïnfecteerd dan volwassenen,
concluderen de Zuid-Duitse onderzoekers. De deelstaatregering van BadenWürttemberg, die opdracht tot de studie had gegeven, heeft de resultaten
maandag gepresenteerd.
In tegenstelling tot andere infectieziekten, waarbij kinderen een virus vaak wel
verspreiden, is dat bij het coronavirus niet het geval. Kinderen lopen het virus
minder vaak op dan hun ouders, schrijven de onderzoekers. Aan het onderzoek,
dat liep tussen 22 april en 15 mei, deden bijna 5000 ouders en kinderen mee. Bij
64 deelnemers - 1,3 procent - werden antistoﬀen tegen het coronavirus
vastgesteld: 45 volwassenen en 19 kinderen. Slechts 7 van de in totaal 1122
onderzochte kinderen tussen de één en de vijf jaar hadden het virus gehad; van
de 1385 onderzochte kinderen tussen de zes en de tien jaar oud hadden 12
corona-antistoﬀen.
Volgens de onderzoekers hebben kinderen minder receptoren waar het virus zich
aan kan binden. Dat zou verklaren waarom kinderen ook niet zo ziek worden als
sommige volwassenen die een zeer ernstig ziekteverloop hebben. "Mogelijk
kunnen we van de kinderen iets leren dat bij de behandeling kan helpen", aldus
Klaus-Michael Debatin, medisch directeur kindergeneeskunde van
de Universitätsklinikum Ulm.
De regering van Baden-Württemberg had de studie in opdracht gegeven om na te
gaan in hoeverre de sluiting van crèches en scholen nog te rechtvaardigen is. In
veel Duitse deelstaten zijn die nog dicht of beperkt open. De deelstaat wil scholen
en crèches op 29 juni weer openen. Lees meer bij tagesspiegel.de

Dit is een artikel gedownload via duitslandinstituut.nl.

Duitsland Instituut

Artikel:
https://duitslandinstituut.nl/artikel/38432/nieuwe-duitse-studie-kinderen-geringe-rol-bij-verspr
eiding-coronavirus

