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De allesbepalende
eerste indruk
Fred Verdult leeft zeventien jaar met hiv, het virus dat aids kan
veroorzaken, en vijf jaar met Lyme. Hij kent de hiv-beweging
grondig en deelt zijn reflecties: in 1982 werd de borreliosebacterie
die Lyme veroorzaakt ontdekt en in 1983 het hiv-virus als veroorzaker
van aids. De strijd tegen hiv en aids heeft geleid tot een groot
medische succesverhaal. Dat is een groot contrast met de strijd over
Lyme. Het gezaghebbende medische blad British Medical Journal
schreef onlangs: ‘We kunnen het ons niet veroorloven om de fouten
uit het verleden te blijven maken ten koste van onze patiënten.’
Komt dat contrast misschien door het verschil in eerste indruk die
de wereld over deze ziektes kreeg?
Tekst Fred Verdult | Foto’s Marjolein Annegarn en Maria Heijdendael
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Fred Verdult in Koninklijk Theater Carré in gesprek met Timothy Brown, de enige mens ter wereld die is genezen van hiv.
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Fred Verdult in Koninklijk Theater Carré in gesprek met de ontdekker van het hiv-virus, Nobelprijswinnaar Francoise Barré-Sinoussi.

