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COLUMN DE MENING

Farmareuzen zijn nog steeds
bedrijven, geen vzw’s

Alain Grootaers
Vrijdag 5 februari 2021 om 16.55 uur

Het was een verhelderend gesprek dat Bart Schols dinsdag in De af-
spraak had met viroloog Marc Van Ranst, over de klinische testen die
AstraZeneca heeft gedaan om zijn vaccin goedgekeurd te krijgen. Het
gespreksonderwerp was het AstraZeneca-vaccin, dat voorlopig in
België, Frankrijk en Italië niet mag worden toegediend aan 55-plus-
sers omdat de farmareus die leeftijdscategorie niet voldoende had
opgenomen in zijn klinisch onderzoek. Het gesprek ging zo:

Bart Schols: ‘Mag ik het wel opmerkelijk vinden dat een mastodont
als AstraZeneca niet genoeg oudere mensen in zijn proefonderzoek
betrekt?’

Marc Van Ranst: ‘Eh, goh, wat kan je daar op zeggen? Ik denk dat op
een bepaald moment ook beslissingen worden genomen bij die fir-
ma’s. Zij willen natuurlijk dat die trials lukken. Mensen die wat ou-
der zijn, hebben een immuunsysteem dat wat minder goed op vac-
cins reageert.’

Bart Schols: ‘Ze willen dat die studies lukken, dus dat ze bewust een
beetje …’

Marc Van Ranst: ‘Bewust is dat niet. Nu, AstraZeneca is ook geen
vaccinfirma die heel gewoon is van die vaccintrials te doen. Dat is
een specialiteit op zich. En dan zijn die trials niet op dezelfde manier
gelopen en daar voelen zij nu eigenlijk het resultaat wel van.’

De wens is de vader van de gedachte, ook in wetenschappelijk onder-
zoek. Wetenschappers zijn ook maar mensen en bedrijven die aan
wetenschap doen, zoals farmareuzen ook maar bedrijven zijn en geen
vzw’s. En dus werden er in de race naar vaccins wat bochten afgesne-
den. Van Ranst gaf de problemen aan: AstraZeneca wilde dat de tri-
als lukten, ze wisten dat ouderen een immuunsysteem hebben dat
minder goed op vaccins reageert, ergo: ze stoppen minder ouderen in
de testgroep om de resultaten toch te doen kloppen.

Tjonge, dat is wel wat. De leeftijdsgroep voor wie de vaccins in de
eerste plaats prioritair bestemd zouden moeten zijn, omdat daar ver-
uit de meeste overlijdens vallen, zat dus nauwelijks in de steekproef.
Ik ben even de cijfers gaan checken bij Sciensano. De overlijdens in
België die aan covid-19 worden toegeschreven, liggen voor 93,79 pro-
cent bij 65-plussers en als we vanaf 45-plussers tellen, komen we
zelfs uit op 99,37 procent.

https://www.standaard.be/


07/02/2021, 13:05Farmareuzen zijn nog steeds bedrijven, geen vzw’s - De Standaard

Page 2 of 3https://www.standaard.be/cnt/dmf20210205_95619675

AstraZeneca, de vaccinfabrikant die volgens Marc Van Ranst geen
ervaring met vaccins, noch met trials heeft, gaf dus een vaccin vrij
waarvan de efficiëntie niet voldoende getest is op de leeftijdscatego-
rie die het het meest nodig heeft. Maar gelukkig deed het dat niet be-
wust. Het is maar goed dat we waakhonden hebben geïnstalleerd en
dat die hun werk doen.

AstraZeneca kreeg in het voorjaar van de VS 1 miljard dollar en van
de EU 336 miljoen euro voor de ontwikkeling van dit vaccin.

De hoofdredacteur van het gerenommeerde tijdschrift The British
Medical Journal waarschuwde in een column eerder al voor ‘good
science, suppressed by the medical-political complex’. Het was de
eerste keer dat ik die term hoorde, maar waarschijnlijk niet de laatste
keer.

Alain Grootaers is freelancejournalist. In ‘De mening’ geeft een gastschrijver een week lang zijn
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