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Uitzonderlijk hoge coronasterfte treft ook Peru
Artsen zonder Grenzen: ‘ziekenhuizen op instorten' 

Het aantal mensen dat als gevolg van COVID-19 in Peru is overleden, steeg begin

april met 50 procent. Het land telt nu relatief het hoogst aantal coronadoden ter

wereld. Artsen zonder Grenzen signaleert dat ziekenhuizen overvol zijn en op

instorten staan, en er is een groot tekort aan zuurstof en medisch personeel.

Artsen en verplegers zijn overbelast en er zijn onvoldoende middelen voor

intensieve zorg op de IC. Ook toegang tot vaccinaties is beperkt: slechts 3 procent

van de bevolking heeft een eerste prik gehad. Om te voorkomen dat nog meer

mensen overlijden, heeft de noodhulporganisatie een medische faciliteit met 50

bedden in Huacho, ten noorden van de hoofdstad Lima, opgezet.   

Sinds februari loopt het aantal COVID-doden en –besmettingen in het land erg op. In de eerste

week van april lag het gemiddelde aantal besmettingen op 10.000 per dag; gemiddeld stierven

er dagelijks 300 mensen (cijfers WHO). Het totale aantal besmettingen in het land is nu 1,7

miljoen, op een bevolking van 33 miljoen; het totaal aantal doden is 57.000. Peru telde daarmee

in de maand april relatief het hoogste aantal coronadoden ter wereld, in verhouding tot de

totale bevolking. Dat cijfer nam de eerste week van april met 50 procent toe. De Braziliaanse

variant van het virus drijft de cijfers omhoog. 

Terughoudend in zoeken medische hulp

Peruanen zijn terughoudend om medische hulp te zoeken als ze coronasymptomen vertonen en

vrezen het coronavirus in ziekenhuizen op te lopen. Ze kiezen daarom voor privéklinieken (die

niet altijd beter zijn) of behandelen zichzelf. Teams van Artsen zonder Grenzen zien in veel

steden mensen ’s nachts op straat staan om hun zuurstoftanks te vullen, zodat ze thuis voor hun

familieleden kunnen zorgen. 

Lage vaccinatiegraad
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De druk op de zorg wordt verergerd door een tekort aan vaccinaties. Peru heeft nog maar weinig

vaccinaties ontvangen. Slechts drie procent van de bevolking is daardoor gevaccineerd. Jean-

Baptiste Marion, landencoördinator Peru voor Artsen zonder Grenzen: “Alleen als er meer

toegang tot vaccinaties is, kunnen we voorkomen dat nog meer mensen overlijden.”   

Medische faciliteit met 50 bedden 

Om de lokale gezondheidszorg te ontlasten, behandelt Artsen zonder Grenzen ten noorden van

de hoofdstad Lima patiënten die in isolatie zijn en zuurstof nodig hebben. De organisatie heeft

een medische faciliteit met 50 bedden opgezet. De ene helft van de bedden is gereserveerd voor

klinisch bewaakte isolatie, de andere helft voor patiënten die zuurstof nodig hebben of in

ernstige gezondheid verkeren. Ook helpt Artsen zonder Grenzen bij het identificeren van

mensen die besmet zijn met het coronavirus.  
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