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AstraZeneca is in de meeste landen beschermd tegen eventuele schadeclaims door het
coronavaccin, meldt persbureau Reuters. Als je dus in de toekomst dit coronavaccin
krijgt toegediend en ziek wordt, dan kun je de producent niet aanklagen.
“We kunnen het ons als bedrijf niet veroorloven om het risico te nemen dat het vaccin
bijvoorbeeld over 4 jaar bijwerkingen begint te vertonen,” zei Ruud Dobber, lid van de
bestuursraad van AstraZeneca.
In de contracten die het bedrijf heeft gesloten, onder andere met Nederland, staat dat
AstraZeneca in zulke gevallen is gevrijwaard van aansprakelijkheid. “Voor de meeste
landen is het acceptabel om die last te dragen, aangezien dit in het landsbelang is,” zei
Dobber, die niet wilde zeggen om welke landen het precies gaat.
Hij voegde toe dat de veiligheid van het vaccin ‘topprioriteit’ heeft. AstraZeneca zal
meer dan 2 miljard doses leveren aan de Verenigde Staten en diverse Europese landen.
We willen niet het totale risico lopen

Nederland speelt een belangrijke rol bij de productie van het coronavaccin van
AstraZeneca. Ons land heeft samen met Duitsland, Frankrijk en Italië 300 tot 400
miljoen doses gekocht. Zo sloot de farmaceut voor de productie een deal met het bedrijf
Halix in Leiden. “Daar worden heel aanzienlijke aantallen vaccins geproduceerd,” aldus
Dobber.
Dobber was zelf betrokken bij de gesprekken met Nederland en de andere drie landen.
Hij heeft ‘lovende woorden’ voor minister Hugo de Jonge, zo zei hij tegen het AD. “Hij
heeft zich buitengewoon constructief opgesteld in de gesprekken. Want het waren
gesprekken, geen onderhandelingen. Wij willen het vaccin tegen kostprijs leveren, en
we willen risico lopen, maar we willen niet het totale risico lopen.”
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De broer van De Jonge’s coronagezant Feike Sijbesma is overigens directeur van
AstraZeneca in Duitsland. Dat kan verklaren waarom het geen onderhandelingen, maar
gesprekken waren. Stond alles al vast?
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