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Niet voor commercieel gebruik
Elke weergave, aanhaling of gebruik met
reclamedoeleinden van onze artikels en van de
gedeponeerde term “Beste Koop” is verboden, tenzij met
uitdrukkelijke toestemming.
De gezondheidsinformatie in dit tijdschrift is gebaseerd
op recent wetenschappelijk onderzoek. In de medische
wereld kan absolute zekerheid evenwel nooit worden
gegarandeerd. Voor persoonlijk advies raadpleeg je het
best een arts.
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De pandemie
kan niet
gestopt
worden
als alleen
rijke
landen
een vaccin
hebben.

De meest acute fase van de coronacrisis lijkt achter de rug,
maar zoals in elke griezelfilm schuilt het volgende gevaar
al achter de hoek. De nachtmerrie is pas echt voorbij als
een vaccin gevonden is, en massaal geproduceerd en
gedistribueerd kan worden. Daarop is het wachten tot
minstens volgend jaar. Dat lijkt een eeuwigheid, maar het gaat
om de snelste ontwikkeling van een vaccin in de geschiedenis.
Tot hier het goede nieuws.
De keerzijde is dat de farmasector veel beter voorbereid
had kunnen zijn. Ze heeft ons eigenlijk jaren in de steek
gelaten, want ze ontwikkelt liever geneesmiddelen die hoge
winsten opleveren. Infectieziekten zijn te onvoorspelbaar en
teisteren meestal arme bevolkingen die de medicijnen niet
kunnen betalen. Voor die denkfout betalen we nu een prijs,
zowel medisch als economisch. In dit magazine leggen we
uit waarom we nu pas voluit inzetten op een vaccin en een
behandeling, een vertraging die tienduizenden levens kost. In
afwachting maken sommige verkopers schaamteloos misbruik
van de angst voor het coronavirus. Ons artikel op pagina 13
ontmaskert hun valse claims en nepremedies.
Het volgende gevaar is dat rijkere landen hun vaccin
zullen hamsteren voor de eigen bevolking. Het is de taak
van elke regering om zijn burgers te beschermen tegen de
pandemie, maar we moeten het probleem van infectieziektes
wereldwijd bekijken. Een nieuwe uitbraak kan overal
gebeuren. We moeten onze politici duidelijk maken dat
iedereen toegang moet krijgen tot een vaccin. De risico’s voor
een oncontroleerbare uitbraak is veel groter in landen met
onvoldoende zorgverleners en budgetten om vaccins te kopen.
Daarom mogen vaccins niet louter verkocht worden aan
de hoogste bieder. Ze moeten niet alleen betaalbaar blijven
voor ons, maar ook beschikbaar zijn voor de mensen in de
hoogste nood, in kwetsbare landen. Dat zou niet alleen nobel
zijn, het is gewoon de beste strategie om te vermijden dat een
toekomstige corona-uitbraak als een boomerang op onze
kortzichtige smoel knalt.
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