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De Duitse koepel van ziekenhuizen wil dat het coronavaccin via een
spoedprocedure wordt toegelaten, zodat er al voor de kerst kan
worden begonnen met inenten. Ook minister van Gezondheid Jens
Spahn hoopt dat Duitsland eerder kan beginnen met vaccineren, maar
wil niets weten van een spoedtoelating.
De voorzitter van de artsenkoepel Deutsche Krankenhausgesellschaft vraagt zich
af of het echt tot 29 december moet duren voordat het vaccin kan worden
toegelaten. Als de toelating eerder klaar is "kunnen we nog voor de kerst met
mobiele teams naar de verpleeghuizen gaan en de bewoners daar inenten", zei
hei tegen Redaktionsnetzwerk Deutschland.
Europa wacht op dit moment op de goedkeuring van het vaccin van
Biontech/Pﬁzer. De toelatingsprocedure wordt verzorgd door het Europees
Geneesmiddelen Agentschap (EMA). Het EMA heeft aangegeven tot uiterlijk 29
december nodig te hebben om de vergunning voor het eerste coronavaccin in
Europa rond te krijgen.
Ook minister van Gezondheid Jens Spahn hoopt dat het vaccin nog voor de
kerstdagen kan worden toegelaten, "zodat we dan ook nog in dit jaar kunnen
beginnen met inenten". Van een spoedtoelating, zoals door de
Krankenhausgesellschaft geopperd, wil Spahn niets weten. De
verantwoordelijkheid over de toelating van het vaccin ligt bij de EMA en zal op
Europees niveau worden voltrokken, dat is van te voren afgesproken. Volgens
Spahn is het belangrijk voor het vertrouwen in de vaccins dat dit ook zo blijft.
Volgens Spahn kan Duitsland in het eerste kwartaal van 2021 rekenen op
ongeveer 13 miljoen doses van het vaccin. De verwachting is dat ook de vaccins
van AstraZeneca en Johnson & Johnson in het begin van het nieuwe jaar kunnen
worden toegelaten. Dat zou nog meer doses opleveren. Omdat dit nog niet zeker
is, wil Spahn daar nog niet op inzetten. Lees meer bij Tagesschau
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