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Waarom krijgen wij geen Chinese vaccins?
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Elders in de wereld staat de vaccinatiecampagne veel verder dan bij ons. Sommige landen danken de snelle start aan vaccins die bij
ons verre van beschikbaar zijn. Moet Europa gaan vaccinshoppen in China of Rusland? “We voeren met hen geen gesprekken”, aldus
de Europese Commissie.

Terwijl Europa elk moment kan beslissen of naast het Pfizer-vaccin ook het vaccin van Moderna toelating krijgt, pakte India zondag
uit met groot nieuws. Het land met ruim 1,3 miljard inwoners keurde een zelfontwikkeld vaccin goed. Samen met de Spoetnik V van
Russische makelij en het vaccin van AstraZeneca/Oxford wil het land tegen augustus 300 miljoen Indiërs vaccineren.

Ook elders in de wereld gaat het nu snel. Argentinië zette al ruim 30.000 prikjes met het Spoetnik-vaccin. Bahrein zit aan het dubbele,
dankzij het Chinese Sinopharm. China zelf heeft al 4,5 miljoen inwoners ingeënt met verschillende vaccins van eigen bodem.

Het doet de vraag rijzen of Europa niet dringend aan tafel moet met de producenten uit China, Rusland en India. Want hoe groter het
aanbod, hoe sneller we kunnen vaccineren.

Vier criteria

Logistieke argumenten om het niet te doen zijn er alvast niet. “De types vaccin die China ontwikkelt, zijn gemakkelijk te distribueren”,
zegt hoogleraar transporteconomie Roel Gevaers (UA). Toch ziet hij een muur tussen Oost en West: Europa kiest steevast voor
Europese, Britse en Amerikaanse vaccins. China sluit voornamelijk deals in Azië, Zuid-Amerika en Afrika. Rusland legt zich toe op
voormalige Sovjetrepublieken en ontwikkelingslanden.

In de muur zit één bres. Het Duitse BioNTech zal 100 miljoen dosissen van zijn vaccin aan China leveren. Verder is van vaccinhandel
geen sprake. “We voeren geen gesprekken met Russische en Chinese ontwikkelaars”, bevestigt een woordvoerder van de Europese
Commissie.

Nationaliteit speelt volgens Europa geen rol. “Maar de vaccins moeten voldoen aan vier criteria: betaalbaarheid, technologische en
wetenschappelijke basis en productiecapaciteit binnen de EU.”

Schimmige data

Een groot probleem voor de Europese markt is het gebrek aan transparantie bij de niet-Westerse vaccins. Van de Chinese en
Russische kandidaten ontbreekt belangrijke informatie die de gepubliceerde resultaten onderbouwt. Van het door India goedgekeurde
vaccin is de effectiviteit zelfs nog niet geweten.

Maar bij de deals die ze sloot met Westerse producenten, vaarde de EU ook blind. Het geopolitieke verhaal speelt net zo'n grote
rol als het medische, zegt professor internationale politiek David Criekemans (UA). “Al kampt Rusland ook met een beperkte
productiecapaciteit. India zal de Spoetnik-vaccins zelf moeten produceren.”

China doet aan vaccindiplomatie. Het levert de vaccins voornamelijk aan partnerlanden van de zogenaamde nieuwe zijderoute. “Dat
zijn landen waarmee het een nieuw handelsnetwerk opzet door te investeren in wegen, spoorlijnen en havens”, zegt Criekemans.
Daarnaast zegde China 2 miljard dollar hulp toe aan Afrikaanse landen om (Chinese) vaccins te kunnen kopen, plus een miljard aan
leningen voor onder meer Zuid-Amerika.

Volgens Criekemans heeft het Westen hier een kans laten liggen. In plaats van de eigen vaccinstrategie te versnellen, had het moeten
kijken naar de delen van de wereld die geen vaccins konden aankopen. “We deden te veel aan navelstaarderij en China heeft daarvan
gebruikgemaakt.”

Anton Goegebeur
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