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Iedereen heeft recht op coronavaccin 
7 april Wereldgezondheidsdag: WSM wil geen patenten op vaccins

‘De ongelijke verdeling van vaccins 
op wereldschaal is zowel op 
moreel, economisch als epidemio-
logisch vlak een schande.’ Dat zei 
de directeur-generaal van de 
Wereldgezondheidsorganisatie 
onlangs. Samen met sociale bewe-
gingen in heel de wereld pleit WSM 
voor een tijdelijke opheffing van de 
patenten op de vaccins. Zo kunnen 
meer en goedkopere vaccins 
geproduceerd worden.

TEKST MIA VANDENBERGHE

In België zijn jonge, gezonde mensen 
nog lang niet aan de beurt om gevac-
cineerd te worden. Nochtans heeft 
Europa zo’n drie vaccins per inwoner 

gereserveerd en daarvoor veel geld neer-
geteld. Tedros Ghebreyesus, directeur-
generaal van de Wereldgezondheidsorga-
nisatie, wond er geen doekjes om. ‘Landen 
die nu jonge, gezonde mensen met een 
laag risico op covid-19 vaccineren, doen 
dat ten koste van het leven van gezond-
heidswerkers, ouderen en overige risico-
groepen in andere landen.’ De vraag naar 
vaccins is momenteel vele malen groter 
dan het aanbod. De productie uitbreiden 
naar andere bedrijven kan in theorie, maar 
de patenten houden dit tegen.

Bij de Wereldhandelsorganisatie ligt nu 
de vraag op tafel om alle patenten op ge-
neesmiddelen en vaccins tegen covid-19 
tijdelijk op te heffen, een voorstel van In-
dia en Zuid-Afrika dat ook door WSM (het 
vroegere Wereldsolidariteit) en tal van 
andere sociale organisaties over heel de 

wereld wordt gesteund. Op die manier 
zouden meer bedrijven vaccins kunnen 
produceren, wat ook de prijzen zou druk-
ken. Patenten opheffen gebeurde vroeger 
al, onder meer voor het poliovaccin en 
hiv-medicatie. Met goed gevolg. Voorlopig 
ligt onder meer de Europese Unie echter 
dwars.

Bolivia: wachten
Andere overheden zijn er wel voorstander 
van om de patenten tijdelijk op te heffen. 
Bolivia bijvoorbeeld, een land met weinig 
macht en middelen om vaccins te kopen. 
Minder dan één procent van de bevolking 
kreeg er al een vaccin. Gabriela Prudencio 
van vrouwenorganisatie Gregoria Apaza: 
‘Voor de vaccinatie worden brigades opge-
zet tot in de verste uithoeken van het land. 
Daarvoor werken gezondheidsdiensten en 
universiteiten samen. Maar voorlopig is 
het vooral wachten op vaccins. Onze be-
zorgdheid gaat uit naar informele werk-
nemers en mensen zonder ziekteverzeke-
ring. Zij mogen niet vergeten worden. De 

patenten zou deuren openen. Als de ken-
nis wordt gedeeld, kan worden ingezet op 
de productie van de beste vaccins. Zo zal 
de kwaliteit van de vaccins verhogen. Te-
gelijk moet alle informatie rond kwaliteit 
en veiligheid openbaar worden gemaakt. 
Alleen zo zal het vertrouwen groeien.’

En bij ons?
‘Patenten hebben hun nut’, vindt Luc Van 
Der Schoot, ACV-vakbondsafgevaardigde 
bij Janssen Pharmaceutica, dochteron-
derneming van vaccinproducent Johnson 
& Johnson. ‘Maar dit is een pandemie, het 
is alle hens aan dek. Ook onze bedrijfslei-
ding is oprecht bezorgd om de gezondheid 
van mensen. Hoe sneller iedereen in de 
wereld gevaccineerd is, hoe beter. Laten 
we die patenten dus tijdelijk opheffen. Het 
is kortzichtig om vaccinatie op niveau van 
België of Europa te bekijken: veilig en ge-
zond zijn wij pas als iedereen veilig en ge-
zond is. De economie zal maar opveren als 
we de pandemie bedwongen hebben. Ver-
geet ten slotte niet dat de vaccins met pu-
bliek geld werden ontwikkeld. Winst mag 
nu niet aan de orde zijn. Het is een kwestie 
van gezond verstand.’

Een miljoen handtekeningen
Sociale bewegingen in heel Europa slaan 
nu de handen in elkaar in het Europees 
burgerinitiatief ‘No profit on pandemic’. 
Met een miljoen handtekeningen wordt de 
Europese Commissie verplicht het ophef-
fen van de patenten opnieuw te bespreken. 
Hopelijk met positief gevolg, wat de game-
changer zou kunnen zijn die de Wereldhan-
delsorganisatie over de streep haalt. 

>>> Doe net als WSM, ACV, beweging.net, 
CM en vele andere sociale organisaties, 
en onderteken het Europees burgeriniti-
atief op www.noprofitonpandemic.eu/nl. 
 

overheid belooft alvast dat vaccinatie voor 
heel de bevolking gratis zal zijn.’

India: twijfel
Het voorstel om de patenten op te heffen 
komt onder meer van India. L.A. Samy 
staat aan het hoofd van AREDS, een ba-
sisbeweging die opkomt voor de rechten 
van dalits in India, een groep onderaan 
de maatschappelijke ladder. ‘India heeft 
na de Verenigde Staten en Brazilië het 
hoogste aantal besmettingen. Een deel 
van de economie ligt stil, wat grote noden 
met zich meebrengt. De overheid komt 
slechts heel beperkt over de brug met 
sociale tegemoetkomingen. Begin maart 
zijn de vaccinaties gestart bij 60-plussers. 
In openbare ziekenhuizen zijn die gratis. 
Maar veel mensen twijfelen of ze een vac-
cin willen. Niet alle vaccins hier zijn even 
geloofwaardig. Vage informatie en de ge-
ruchtenmolen leiden tot angst. India heeft 
veel ervaring met de productie van vac-
cins, het is de grootste vaccinproducent 
in de wereld. De tijdelijke opheffing van de 

Samana contact coaching

Gezocht: coaches met sociale vaardigheden 
Samana Duowerking zorgt voor verbinding tussen mensen met een chroni-
sche ziekte, mantelzorgers en vrijwilligers.  Die verbinding wordt concreet 
gemaakt in de vorm van duo’s. Samana zoekt nu vrijwilligers-coaches die de 
duo’s ondersteunen in hun contacten.

TEKST MARJOLEIN CUVELIER

Binnen de Duowerking besteden 
we veel zorg aan het vormen van 
duo’s’, begint Ghislaine Lucht-
meijer van Samana. ‘We kijken 

naar gedeelde interesses, woonplaats, 
leeftijd … We gaan daar echt voor maat-
werk.’
Dat levert fijne combinaties op zoals Johan 
en Mark die samen wandelen, Anneleen 
en Steven die elkaar regelmatig bellen, 
en Gerard en Mark die al maanden chat-
ten met elkaar. ‘Het zijn warme contacten 

die voor beide partijen deugd doen’, zegt 
Luchtmeijer opgetogen.

Ondersteuning op maat
Voor sommige duo’s is dat samendoen ge-
noeg, maar andere duo’s zoeken naar meer 
betekenisvol contact. Daarom biedt Samana 
coaching en vorming aan zodat die contac-
ten kunnen groeien. ‘Maar niets moet’, be-
nadrukt Luchtmeijer. ‘De ondersteuning ge-
beurt altijd op maat en op vraag van de duo’s’.
Met welke concrete vragen de duo’s komen 
aankloppen? Luchtmeijer licht toe: ‘Johan 
en Mark hadden die goede gewoonte om 

samen te wandelen, maar momenteel 
voelt Mark zich heel slecht in zijn vel. Hoe 
moeten ze daar als duo mee omgaan? Of 
neem Anneleen en Steven, voor wie de ge-
spreksonderwerpen wat aan het opdrogen 
zijn. En wat met Gerard en Mark die elkaar 
in het echt willen ontmoeten? Hoe doen ze 
dat het best?’

Coaches gezocht
Om in die situaties nog meer ondersteu-
ning te bieden, zal Samana binnenkort 
vrijwilligers-coaches inzetten. ‘We zoeken 
dus vrijwilligers met coachende vaardighe-
den die voor de duo’s klaarstaan met een 
luisterend oor, een warm hart, praktische 
tips en helder advies’, zegt Luchtmeijer.

‘Voor het ene duo betekent dat groeien in 
sociale vaardigheden, een ander duo wil 

misschien zijn gesprekskwaliteiten aan-
scherpen. Sommige duo’s zoeken gewoon 
naar leuke activiteiten en kunnen daarbij 
wat inspiratie gebruiken. Nog andere duo’s 
willen wat meer wezenlijke verbinding en 
vragen zich af hoe ze daartoe komen.’

Zin om zelf contact-coach te 
worden?
Ben jij een echte mensenmens met coa-
chende vaardigheden? Haal je er plezier 
uit om te verbinden en zie je dan vooral 
kansen in plaats van hindernissen?  

>>> Stuur je CV en motivatiebrief  
door naar Ghislaine Luchtmeijer, 
ghislaine.luchtmeijer@samana.be  

Meer info?  
www.samana.be/contact-coachen


