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vaccinaties : België kan alleen Pfizer vertrouwen
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Terwijl de Taskforce Vaccinatie niet eens weet hoeveel vaccins Moderna en AstraZeneca volgende week aan ons land zullen bezorgen,
levert de Pfizer-fabriek in Puurs klokvast en binnenkort wellicht meer dan beloofd.

De enige manier om snel uit deze crisis te geraken, is een goed geoliede vaccinatiecampagne. Helaas dreigt die ook volgende week
mank te lopen. In de tabellen van de Taskforce Vaccinatie, het overheidsorgaan dat de inentingen in goede banen moet leiden, staat
bij elke week hoeveel leveringen er worden verwacht. Bij Pfizer staat alles netjes ingevuld. Bij Moderna staat er zelfs voor volgende
week de zorgwekkende melding 'nog niet bekend'. En bij AstraZeneca staat alleen dat er in de week van 29 maart 256.614 vaccins
worden verwacht.

“Maar AstraZeneca heeft dat aantal voor volgende week nog steeds niet bevestigd”, zegt Gudrun Briat, woordvoerder van de
Taskforce Vaccinatie. “Van Moderna weten we zelfs nog helemaal niets. Het is heel moeilijk werken zo. We nodigen mensen pas uit
als de vaccins geleverd zijn, zodat ze niet voor niets komen. Dat verklaart de langere doorlooptijd tussen het leveren en het toedienen
van de vaccins.”

Mooie woorden

Alleen voor Pfizer heeft de Taskforce mooie woorden over. “De leveringen van Pfizer zijn stabiel”, zegt Gudrun Briat. In het tweede
kwartaal zal Pfizer 4,6 miljoen vaccins aan ons land leveren. Dat is meer dan het dubbele dan AstraZeneca vooropstelt.

Alle coronavaccins die Pfizer aan België (en trouwens ook aan 63 andere landen) levert, rolden tot hiertoe in Puurs van de band. De
productie daarvoor verloopt zo voortreffelijk dat het bedrijf beweert dat het de afspraken met Europa zal overtreffen. “We hebben met
de Europese Commissie de afspraak om tegen eind 2021 vijfhonderd miljoen dosissen van het coronavaccin te leveren”, zegt Koen
Colpaert, woordvoerder van Pfizer in België. “Maar alleen al in het tweede kwartaal zullen we er tweehonderd miljoen leveren. Dat is
drie keer meer dan de overeengekomen hoeveelheid in het eerste kwartaal.”

Redenen voor succes

Waarom slaagt de fabriek in Puurs in een opdracht waarin de concurrenten falen? “We hebben het aantal productielijnen in Puurs
en onze andere fabrieken uitgebreid”, zegt Koen Colpaert. “We hebben ook extra leveranciers voor onze grondstoffen aangetrokken.
Het aantal diepvriezers waarin we de vaccins in Puurs bewaren, is in enkele maanden tijd opgetrokken van 350 naar meer dan
zevenhonderd. Daar worden de vaccins bewaard op een temperatuur van zeventig graden onder nul, in afwachting van de wereldwijde
verzending.”

En dan is er nog iets dat Pfizer in Puurs uniek maakt: de ervaring van het personeel. De fabriek gaat er prat op dat er in België
veel goed opgeleide arbeidskrachten te vinden zijn, van vaccinmakers tot ingenieurs en apothekers. “We stellen in Puurs 3.100
mensen tewerk”, zegt Koen Colpaert. “Bij de productie van het coronavaccin zijn honderden mensen betrokken. Vorig jaar hebben we
driehonderd mensen extra aangeworven, van wie de helft specifiek voor de productie van het coronavaccin. Sinds begin dit jaar zijn we
op zoek naar nog eens tweehonderd nieuwe medewerkers.”

Bijna niets uit handen

Ook onafhankelijke experts zwaaien met lof. “Een van de sterke punten van Pfizer is dat ze bijna niets uit handen geven”, zegt
Roel Gevaers, transporteconoom van de Universiteit Antwerpen. “Het vaccin wordt in Puurs van a tot z klaargemaakt. Bij de andere
vaccinmakers is dat niet het geval. Het afvullen van de flesjes en het in dozen steken gebeurt bij de concurrenten op andere locaties.
Pfizer doet gewoon alles in Puurs.”

En zelfs als de vaccins de fabriek in Puurs verlaten, houdt Pfizer alles onder controle. “De vrachtwagens die de vaccins naar alle
bestemmingen vervoeren, zijn uitgerust met een trackingsysteem”, zegt Roel Gevaers. “Pfizer weet dus altijd waar de vaccins zich
bevinden, en kan direct ingrijpen als er iets fout loopt. Eigenlijk mogen we in België best trots zijn op de prestaties die deze fabriek
neerzet.”

Christof Willocx
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