
Covid 19 vaccinaties, een mondiale uitdaging…

Het woord vaccinaties komt ons dagelijks aan de lippen. Ik stel mij 2 vragen: hoe zal de vaccinatie 
tegen Sars-CoV-2 mondiaal verspreid worden, en is de ons opgelegde volgorde van vaccinaties zo 
evident als beweerd door politici en hun medische adviescellen? Maar eerst echter een woordje 
geschiedenis van het vaccin.

A. HISTORIEK VAN HET VACCIN  
Vaccin komt van het woord vacca, een koe…Einde 18e eeuw pasten 2 pioniersartsen, John Fewster en
Edward Jenner de ‘variolatie’ toe met een milde variant van het koepokkenvirus. Zij merkten dat 
variolatie (uitgedroogde korsten van besmette personen via een pipet in de neus blazen, of via een 
kleine incisie in de huid van de bovenarm krassen) geen echte huidreactie gaf. Vaak waren het 
boeren die via het melken al de milde variant van het pokkenvirus te pakken kregen. Variolatie was al
bekend in China rond de 15e eeuw en deze techniek wekte interesse zowel in het Midden Oosten als 
in Europa vnl. England. Het experiment dat begin 18e eeuw in UK grote weerklank vond speelde zich 
af in de Newgate gevangenis van London. 6 ter dood veroordeelden, 3 mannen en 3 vrouwen, 
werden gevarioleerd door een Schotse arts Charles Maitland. Indien ze overleefden kwamen ze vrij! 
Ze overleefden alle zes. Een van de 3 vrouwen sliep dan nog met haar 10 jarig zoontje dat pokken 
kreeg en werd niet ziek. Decennia later herhaalde Jenner een ander experiment. Hij tapte van de 
zweren van een meisje dat koepokken had opgelopen, kraste die in de bovenarm van een jongetje 
James, 8 jaar oud en zoon van zijn tuinman. De jongen kreeg wat grieperige symptomen maar 
herstelde volledig. 2 maanden later varioleerde Dr. Jenner James met echte pokkenkorsten. Maar 
James werd niet meer ziek. De facto werd historisch een stap gezet van variolatie naar vaccinatie 
maw. inenten met een ongevaarlijk of verzwakt virus. De pokkenvaccinatie werd een universeel 
objectief maar de ziekte kon pas 180 jaar later (1980) volledig uitgeroeid worden. Wel heeft ze in de 
20ste eeuw ongeveer 300 miljoen mensen het leven gekost!

Wat verwonderlijk is dat pas einde jaren 1800 Louis Pasteur en Jean Toussaint de grondvesten legde 
van de kiemtheorie. Zelfs door de artsen Jenner en Maitland was er nooit een oorzakelijk verband 
tussen een kiem en de ziekte gelegd. Pasteur en Toussaint werkten vooral op cholera, veroorzaakt 
door een bacterie dodelijk voor pluimvee ‘Pasteurella multicoda’ genaamd. Inspuiting van deze 
verzwakte bacterie bracht bescherming aan patiënten die later met de ziekte in aanraking kwamen. 
Dr. Toussaint legde zich echter vooral toe op de antrax bacterie, bacillus anthracis, door deze kiemen 
uit weefsel van honden en schapen te preleveren, te verhitten tot > 50°C en dan in te spuiten. Dit 
werd dus het eerste dode vaccin. Sindsdien is ook nog het rabiës (hondsdolheid) vaccin ontwikkeld 
door ruggengraten van rabiës besmette konijnen te preleveren, te drogen en het virus daarna in te 
spuiten eerst bij honden (die niet meer ziek werden) en dan bij mensen.  In het begin waren wel 13 
injecties nodig om een persoon te beschermen!

Huidig heeft de nieuwe gen-en RNA/DNA technologie uitdagende wegen geopend voor het 
ontwikkelen van een vaccin. Zo zijn er 4 methoden om het SARS-CoV-2 vaccin aan te maken: met 
genetisch RNA, met genetisch gewijzigde virussen, met fragmenten eiwitten van het virus, met dood 
virus.

B. DE UITDAGINGEN VAN EEN VACCINATIECAMPAGNE.  
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Het objectief van een vaccinatie tegen de Covid 19 ziekte moet tweeërlei zijn. Eén, de immuniteit van
de eigen bevolking versterken zodat het virus minder mensen kan besmetten, en twee de immuniteit
van de wereldbevolking versterken zodat het internationaal verkeer van het virus wordt 
tegengehouden.

Vanuit het universeel recht op gezondheid moeten alle mensen die getroffen zijn door ziekten (met 
uitzondering van een paar immuun aandoeningen en behandelingen), jong en oud, eerst worden 
gevaccineerd, opdat een Covid ziekte hun oorspronkelijke ziekte niet zou verergeren. Men kan 
sterven met Covid of door Covid…daar wordt in onze dagelijkse statistieken relatief weinig rekening 
mee gehouden.

Vanuit het recht op een degelijke gezondheidzorg, zou men alle burgers ter wereld in een adem 
moeten vaccineren. Maar dit is dromerij. Zelfs al zouden genoeg vaccins voorhanden zijn, maak ik mij
weinig illusies. De rijkere landen zullen altijd eerst aan de beurt komen en de corrupte of inefficiënte 
regeringen van de armere landen zullen hun eigen nomenklatura en clans prioritair laten inenten. 
(.https://mail.google.com/mail/u/0/?
tab=wm#inbox/WhctKJWJGcTZnxrxCDcnXmzcXphRwZMthssjCvZCbfskhdjnrxDrXQhxSjvqZNZXmXWLB
Hg). Ik ben sterk voorstander van het opheffen van de patenten op de goedgekeurde vaccins zodat ze
ook door ernstige bedrijven in andere continenten kunnen geproduceerd worden 
(https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/public_health_faq_e.htm). 

Vanuit het wetenschappelijk-ethisch standpunt verschilt het objectief naargelang de focus op de 
bescherming van het individu of de gemeenschap. Moet vaccinatie prioritair de individuele 
immuniteit beogen om de meest kwetsbaren hun leven te besparen, of de collectieve immuniteit 
nastreven om het aantal verspreiders van het virus zoveel als mogelijk in te perken? 

Studies op langere termijn moeten nog uitwijzen of de antilichamen, opgewekt door de ziekte of 
vaccinatie, duurzaam en in voldoende concentratie in het bloed blijven circuleren, en of de leeftijd 
daar een rol in speelt. Onze overheden hebben al beslist in welke dalende volgorde men zou 
vaccineren: zorgverstrekkers die in Covid afdelingen werken, huisartsen, woonzorgcentra personeel, 
thuiszorgers. Oudere senioren, mensen met andere ziekten, waarvan obesitas en diabetes het meest 
risicovol scoren, alle beroepen die sociaal contact vergen,van openbare vervoerders, brandweer tot 
warenhuis en winkelpersoneel, schoolgaande jeugd, leerkrachten, studenten en jonge en midden 
volwassenen. Over migranten in asielcentra en mensen zonder papieren wordt in de officiële 
updates nooit geen woord gerept.

Individuele bescherming via antilichamen betekent ook minder groepsbesmettelijkheid. Indien een 
politieke overheid met hun medische raadgevers beslissen om de individuele burger prioritair te 
beschermen, dus de meest kwetsbaren, klopt de huidige volgorde eenmaal men alle risicolopende 
zorgberoepen heeft gevaccineerd. Indien echter het objectief de groepsimmuniteit vooropstelt dan 
zouden de jongeren en midden leeftijden eerst moeten gevaccineerd worden daar zij zich minder 
beschermen, vaak wat loslopen in discipline, actiever moeten gaan werken, en zo meer sociaal 
contact hebben. Bovendien zal het onderwijs progressief en vlugger zijn normaal ritme kunnen 
terugvinden, en de ouders meer kunnen ademen. Ethisch dus een keuze tussen het recht van een 
individu ten opzichte van het recht van een gemeenschap! Dit gemeenschapsrecht vind ik een zeer 
belangrijk element! Het zou echt wenselijk zijn dat de overheden pedagogisch argumenteren over 
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het waarom en hoe van hun vaccinatieschema. Verklaren dat het vaccin dient om de pandemie in te 
dijken is onvoldoende.

Vanuit demografisch standpunt moeten de besluitvormers op 2 feiten letten: de bevolkingspiramide 
en de dichtheid van de bevolking. Op plaatsen waar de mensen op elkaar wonen, woningen om 
financiële of migratieredenen moeten delen, is het besmettingsrisico niet alleen hoger, maar riskeert 
ook de concentratie van de viruspartikels hoger te liggen welke de kans op besmettelijkheid 
verhoogt. Tijdens de Spaanse griepepidemie een eeuw geleden werd al vermoed dat de 
besmettingsgraad proportioneel was met de bevolkingsdichtheid. 

C. MONDIALE VACCINATIE, EEN ANDER PAAR MOUWEN.  

Als men nationaal en mondiaal over genoeg vaccins beschikt om alle bevolkingen der aarde te 
vaccineren, stelt het probleem van de keuze niet. Maar huidig zijn er nog niet genoeg vaccins om de 
meest getroffen landen te vaccineren, laat staan mondiaal in te enten. 

Er zijn 2 instrumenten op internationaal vlak in het leven geroepen om het SARS-CoV-2 wereldwijd te
bestrijden. Kort samengevat: het eerste is ACT ‘Access to Covid 19 Tools-Accelerator’ dat ervoor zorgt
om zoveel mogelijk vlugge antigeentesten (RDT), werkzame medicaties bij respiratoire distress, 
vaccins + injectiemateriaal ter beschikking te stellen, alsook de research in monoklonale antilichamen
tegen het virus te versnellen. Het ACT1 samenwerkingsverband groepeert regeringen, 
burgergroeperingen, globale fondsen en internationale zorginstellingen om deze doeleinden te 
bereiken. Een Eurazië rapport uitgaande van de Bill and Melinda foundation toont aan dat de 10 
rijkere economiën-Canada, Duitsland, Frankrijk, Zweden, Japan, Qatar, Arabische Emiraten, Zuid-
Korea, UK en USA- een economische winst zouden boeken van 153 miljard USD in 2021, en 3x meer 
(466 miljard) tot 2025 indien ACT efficiënt zou kunnen functioneren. Natuurlijk moeten deze landen 
38 miljard bijdragen, maar tot op heden is er een tekort van bijdragen van 28,2 miljard… 

COVAX is de vaccinpijler van ACT. Het is een risicodelend mechanisme tussen internationale actoren 
om bestellingen te plaatsen bij de vaccin bedrijven en deze evenwichtig te verdelen naar alle landen, 
zeker de lagere inkomenslanden. Tot op vandaag zijn er in het ideaal scenario 2 miljard vaccins 
gereserveerd om de bevolkingen van armere landen te vaccineren.

De zorgberoepen zouden ook eerst gevaccineerd worden gevolgd door groepsvaccinaties, ongeacht 
leeftijd, geconcentreerd op de streken en steden waar de pandemie het meest ziekenhuisopnames 
en sterfgevallen heeft gescoord.

Meestal hebben de lage inkomenslanden ervaring met vaccinatiecampagnes. Daarin worden ze 
geholpen, zowel logistiek als financieel door internationale organisaties zoals AZG-MSF, Unicef, GAVI,
Rode Kruis ea. Blijft dat in slecht en corrupt bestuurde landen de logistiek vaak voor ernstige 
problemen zorgt omdat de wegen slecht zijn, de communicatiekanalen strop lopen, de verdeling van 
de fondsen, materiaal en lonen vertraagd toekomen. Laat staan de verschillen van temperatuur van 
stockage van vaccins. Organiseren van een koude keten op -4°C is haalbaar, op -80°C is in warme 
streken niet realiseerbaar. 

1 ACT internationale organisaties: Bill and Melinda foundation, CEPI, FIND, GAVI, Global Fund, UNITAID, WHO, 
WELCOME, WB;
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Een eenzijdige behandeling en vaccinatie tegen een welbepaalde ziekte (Ebola, gele koorts, mazelen, 
malaria, tyfuskoorts, meningitis etc.) dwarsboomt het regulier circuit van de preventieve en curatieve
gezondheidszorg. Dit brengt een oversterfte teweeg die niet had moeten plaatsvinden. Hetzelfde 
fenomeen van mogelijke oversterfte doet zich voor door het uitstel van een aantal noodzakelijke 
zorgen in de Europese landen en de VS.

Dat in Afrika waar het virus minder zwaar toeslaat << jongere leeftijdsgroepen, vlugge sluiting van 
grenzen, warmer klimaat, getrainde immuniteit, virus mutaties, ea?..>> is geen reden om die landen 
vertraagd te steunen om hun vaccinatiecampagnes tegen SARS-CoV-2 te realiseren. Niemand kan 
een derde golf voorzien in een vooraf minder geteisterd gebied. 

En laat mij duidelijk zijn, het argument dat continenten zoals Afrika, Latijns Amerika op 
uitzonderingen na, minder worden getroffen door het SARS-CoV-2  is geen excuus om deze landen en
subcontinenten achteraan op de wachtlijst van leveringen van vaccins te plaatsen. Het laatste woord 
over de penetratie van de pandemie in andere continenten is zeker  nog niet gevallen!

Mijn mening daarin is duidelijk, een pandemie moet pandemisch bestreden worden zonder enige 
discriminatie, zonder enige fasering (rijk eerst, arm laatst), zonder een wereldwijde gelijkwaardige 
investering in middelen zeker de vaccins.  

D. BLIJVENDE VRAGEN…  

Omtrent de pandemie vaccinaties zijn er ondanks de massa’s publicaties en studies die gaande zijn, 
nog evenveel vragen dan antwoorden. 

+ Is een vaccin veilig? Bijwerkingen (Guillain-Barré, MIS-C…) komen blijkbaar meer voor bij jongeren, 
die minder erg getroffen worden. Ethisch principe ‘primum non nocere’?

+ Bieden de toekomstige door de WHO en CDC erkende vaccins evenveel bescherming bij alle 
leeftijdsgroepen of niet? (Griepvaccin is bvb. minder effectief bij ouderen)

+ Is het vaccin duurzaam? Hoelang blijft men beschermd en kan men tot 2x geïnfecteerd worden en 
hervallen?

+ Wordt een vaccin betaalbaar, cf. het  opheffen van de patenten?

+ Vanaf wanneer zijn gevaccineerde mensen niet meer besmettelijk?

+ + Welk is de ethische en medische grens tussen het aanvaarden van reversiebele bijwerkingen en 
het belang zoveel mogelijk mensen te vaccineren in de volgende maanden en jaren?

+ Wie en hoe zal nauwkeurig toezien dat de vaccins verschillend in veiligheid en werkzaamheid niet 
gedifferentieerd zal verdeeld en toegediend worden in de verschillende continenten?

+ Welke innovaties zal een ontwikkeling van een vaccin brengen vanuit de ervaringen van de huidige 
ontwikkeling en productie van de SARS-CoV-2 vaccins? (versnelling van fasen, RNA technologie, 
stockage in een soort ‘virusbank’…).

+…..
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