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Wereldwijd kunnen maximaal 2 miljard coronavaccins per jaar geproduceerd worden.
Niet genoeg voor de hele wereldbevolking. Morgen komen wereldleiders virtueel bijeen
om te bespreken hoe ook armere landen toegang kunnen krijgen tot een vaccin.

Een vaccin is het snelste ticket naar het normale leven: het betekent een einde aan alle
coronamaatregelen, een economie die weer op volle toeren kan draaien. Als iedereen
gevaccineerd is, kunnen we weer op verre vakanties en zelfs weer opeengepakt op een
festivalterrein staan.

130 projecten wereldwijd

De belangen zijn dus enorm voor regeringen om, zodra het er is, de hand op een vaccin
te kunnen leggen. Er zijn 130 projecten wereldwijd die proberen met ongekende
snelheid een vaccin te ontwikkelen. Overheden proberen op de juiste paarden te
wedden met subsidies en zo als eerste aanspraak te maken op een vaccin als dat er
eenmaal is. Voor de wetenschappers die als eerste een werkend vaccin vinden, ligt een
grote pot goud in het verschiet.

"Het grote dilemma is: moet je dit aan de commercie overlaten of niet?" vraagt Hans
Hogerzeil zich af. Hij is emeritus hoogleraar Global Health in Groningen en werkte 25
jaar bij de Wereldgezondheidsorganisatie aan de toegang tot essentiële medicijnen. Op
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de markt, weet hij, geldt het recht van de sterkste. Dan kunnen de landen met de
diepste zakken zichzelf makkelijk toegang tot het vaccin verschaffen, terwijl
ontwikkelingslanden het met de kruimels moeten doen.

Lees ook

Wereldwijde zoektocht naar coronavaccin zorgt ook voor 'vaccin-nationalisme'

Bron: eenvandaag
Hans Hogerzeil (links) adviseerde meer dan 60 landen wereldwijd over hun
gezondheidsbeleid. Op deze foto (2019) is hij op bezoek in Kyrgyzstan.

Volksvaccin: eerlijk verdeeld

Dat rijke landen vooraan staan, is ook hoe het tot nu toe steeds gaat weet Dimitri
Eynikel, hij werkt voor de vaccintoegangscampagne van Artsen zonder Grenzen. "De
manier waarop vaccins op dit moment verspreid worden, is exact dat ze vaak eerst
verkocht worden aan de rijkste landen en daarna pas aan de minder rijke."

Maar deze keer zijn er partijen die het anders willen doen. Halverwege mei
ondertekenden 135 (oud-)wereldleiders, waaronder Jan Peter Balkenende, een open
brief waarin ze pleiten voor een volksvaccin. Dat betekent dat het coronavaccin eerlijk
over de wereld verdeeld wordt: eerst de gezondheidswerkers overal ter wereld, dan de
ouderen, de mensen met onderliggende ziekten en ga zo maar door.

Vooral eigenbelang
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Morgen ontmoeten wereldleiders elkaar digitaal op een speciale top van
wereldvaccinalliantie GAVI, een organisatie die zich inzet voor de toegang tot vaccins
voor armen. Er wordt geld ingezameld, maar het hoofdthema is: hoe kunnen ook de
minder bedeelden toegang krijgen tot een coronavaccin?

Maar niet alleen de markt, ook regeringsleiders blijken vooral het eigenbelang voor
ogen te hebben. Zo herinnert Hogerzeil zich een simulatiespel bij de WHO in 2009: "We
deden een spel onder lidstaten met de vraag: er komt een vaccin tegen een dodelijke
ziekte, hoe gaan we dat doen? En toen bleek ineens dat er twee dingen gebeurden: alle
landen gingen meteen eerst voor hun eigen bevolking zorgen. En de weinige landen met
productiecapaciteit stelden meteen exportbeperkingen in. Precies wat je nu ook ziet dat
er gaat gebeuren."

Lees ook

Veel hoopgevende berichten over vaccin tegen corona, maar niet alles is even
betrouwbaar

Emeritus hoogleraar Global Health Hans Hogerzeil en ex-minister van Buitenlandse
Zaken Uri Rosenthal over hoe waarschijnlijk het is dat er wereldwijd een rechtvaardige
verdeling van het coronavaccin komt.

Operatie 'Warp Speed'

Er zijn ook lichtpuntjes: landen die al voortvarend aan de slag zijn met wetgeving. Zo
willen Duitsland, Canada en Australië het onmogelijk maken om een patent aan te
vragen op een coronavaccin. En ook leiders van wie je het wellicht niet verwacht, laten
zich van hun welwillendste kant zien: "Als er in China een vaccin gevonden wordt,
wordt dat een publiek goed voor de hele wereld", aldus de Chinese president Xi Jin
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Ping. "We hebben geen ego als het hierom gaat", reageerde de Amerikaanse president
Donald Trump.

Al zei de laatste ook dat de door hem aangestelde operatie 'Warp Speed' (met de
snelheid van het licht) in 2021 300 miljoen vaccins moet produceren. Dat is precies
evenveel als het aantal inwoners van de VS. En ook de Britten hebben, ondanks dat ze
de GAVI-top morgen organiseren, gezegd dat als het veelbelovende onderzoek in Oxford
slaagt de vaccins eerst aan de Britten toekomen.

'De scherpe kantjes van wij eerst en dan de anderen eraf slijten'

Oud-minister Uri Rosenthal is niet erg optimistisch over de kans van slagen van
bijvoorbeeld een volksvaccin. "Het zal toch eerst zo zijn dat een land kijkt naar: wat
hebben wij nodig? En dan wordt gekeken naar wat anderen nodig hebben. De kunst is
om in ieder geval de scherpe kantjes van: wij eerst en dan de anderen, ervan af te
slijten. Dat is het hoogst haalbare."

Volgens Hans Hogerzeil kan dat door goed op te letten als een wetenschappelijke
vinding aan de industrie verkocht wordt. "Er gaat heel veel publiek geld naar vaccin-
ontwikkeling. Dat geeft de regering ook de macht om te zeggen: ok, maar wij bepalen
ook hoe dat verdeeld wordt. Dat vraagt een sterke rol van regeringen."

In Nederland ontdekt antilichaam

Deze week werd bekend dat een in Nederland ontdekt antilichaam tegen het
coronavirus gebruikt gaat worden door een Amerikaans bedrijf om er een
coronamedicijn mee te maken. Hoofdonderzoeker Berend-Jan Bosch van de
Universiteit Utrecht laat desgevraagd weten dat er nu nog geen afspraken zijn gemaakt
over de distributie met de Amerikaanse partij, maar dat dat in de volgende fase wel gaat
gebeuren.

Vaccin-schaarste is een probleem dat bij elke virusuitbraak opnieuw de kop op steekt.
Een bekend voorbeeld is de Mexicaanse Griep in 2009. Nederland kocht toen binnen
een mum van tijd 34 miljoen vaccins, dat was 2 procent van alle vaccins die wereldwijd
verkrijgbaar waren, terwijl Nederland maar 0,25 procent van de wereldbevolking
uitmaakt. Ontwikkelingslanden hadden toen in eerste instantie niets, en kregen het
vaccin pas toen het al niet meer nodig bleek.

'Nederland moet allianties smeden'

Voor Nederland geldt ook dat het straks een uitdaging kan worden om aan het vaccin te
komen. De ervaring van de strijd om de mondkapjes eerder dit jaar leert dat wij als
klein land betrekkelijk weinig in de melk te brokkelen hebben. Daarom moeten wij
allianties smeden met andere landen vindt oud-minister van Buitenlandse Zaken Uri
Rosenthal.
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"Wij moeten betrouwbare partners zoeken waarmee we zoveel mogelijk samen kunnen
werken. Dan moeten we ook zorgen dat we wat te bieden hebben. Wij zijn niet sterk in
het produceren van miljarden vaccins, maar we zijn wel sterk in nanotechnologie
bijvoorbeeld. Dus het zou dan onze chips voor hun vaccins kunnen worden. Dat is een
heel bekend punt in internationale handel," aldus Rosenthal.

Lees ook

Hugo de Jonge over samenwerking met andere landen in strijd om coronavaccin:
'We zijn maar een klein landje, en willen zorgen dat we sterk staan'

'Als je praat over ongelijkheid heb je een lange adem nodig'

Hans Hogerzeil citeert zijn WHO-collega Michael Marmot: "Ongelijkheid is
onrechtvaardig maar ook onnodig. Het hoeft namelijk niet, het is een politieke
beslissing."

Gevraagd of hij denkt dat politici van deze tijd die les hebben geleerd zegt Hogerzeil:
"Als je praat over ongelijkheid heb je een heel lange adem nodig. Dan moet je per
definitie investeren, lange termijnplannen maken, je sterk maken. Politici denken
vooral aan de volgende verkiezingen."

In Nederland zijn er ook verschillende initiatieven die werken aan het ontwikkelen van
een COVID-19 vaccin. Zoals de bedrijven Janssen en Intravacc, het Leids Universitair
Medisch Centrum en de Universiteit van Amsterdam. Het ministerie van
Volksgezondheid laat weten dat er geen afspraken zijn gemaakt over eventuele voorrang
in afname als één van deze onderzoeken tot een werkend vaccin leidt.

Volgens het ministerie vindt Nederland de toegankelijkheid en betaalbaarheid van
toekomstige vaccins van groot belang en zet Nederland zich internationaal in om dat te
bevorderen. Zo wordt de Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) Met
50 miljoen ondersteund.

Zo wordt een vaccin tegen het coronavirus gemaakt -
uitlegvideo
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Het lijkt zo normaal dat we vaccins hebben, maar het ontwikkelen ervan is een proces
dat jaren kan duren. Op dit moment wordt hard gewerkt aan een vaccin tegen het
coronavirus. Hoe gaat dat in zijn werk? Verslaggever Tom van't Einde legt het uit.
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