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In Duitsland zijn sinds 26 december bijna 240.000 mensen tegen het
coronavirus ingeënt. Ondertussen klinkt kritiek op de vaccinatiestrategie van de bondsregering.
Duitsland is op 26 december, een dag eerder dan gepland, begonnen met het
vaccineren tegen het coronavirus. Inmiddels zijn volgens de meest recente cijfers
van het Robert Koch Institut (RKI), het Duitse RIVM, 238.809 mensen
ingeënt. Lees meer over het Duitse vaccinatiebeleid op bundesregierung.de
Minister Spahn (CDU) van Gezondheid roept artsen, verpleegkundigen en andere
zorgmedewerkers op gebruik te maken van hun recht op inenting. In december
bleek uit een peiling dat 73 procent van de artsen en slechts een kleine 50
procent van het zorgpersoneel zich wil laten inenten. Lees meer bij Deutsche
Welle en aerzteblatt.de
Kritiek
Van verschillende kanten klinkt ondertussen kritiek op de vaccinatie-strategie van
de overheid. Zo klaagt een aantal deelstaatpremiers over de verdeling van de
vaccins over de deelstaten en zijn hotlines voor vaccinatie-afspraken overbelast.
SPD-secretaris-generaal Klingbeil houdt minister van Gezondheid Spahn (CDU)
verantwoordelijk voor de "chaotische toestanden" die volgens hem heersen. De
uitvoering van het vaccinatieprogramma ligt in handen van de deelstaten, die hun
eigen regelingen hebben. De samenwerking met de deelstaten had beter moeten
worden voorbereid, aldus Klingbeil, en Duitsland had meer vaccins moeten
inkopen.
De aankoop van de vaccins hebben de EU-landen samen gedaan. Volgens Klingbeil
hadden Spahn en kanselier Merkel daarnaast bilaterale afspraken moeten maken
met Duitse vaccin-ontwikkelaars als Biontech. Dan was er nu meer voorraad
geweest. Volgens de gezaghebbende viroloog Christian Drosten kun je de
aankoopstrategie van afgelopen jaar niet beoordelen. "Dat is zo'n complexe
aangelegenheid. Je moest het vaccin maanden van tevoren bestellen - en je wist
toen helemaal niet of het betreﬀende vaccin ook zou werken." Lees meer bij
tagesschau.de, die Welt en FAZ.net
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Meer vaccins
Het vaccineren loopt precies zoals gepland, regaeerde Spahn afgelopen weekend
op de kritiek. In totaal zijn voor het einde van afgelopen jaar 1,3 miljoen doses
van het Biontech-Pﬁzer-vaccin aan de deelstaten geleverd en tot eind januari
zullen dat er vier miljoen zijn.
Spahn onderzoekt of de tijd tussen de benodigde twee inentingen van het
Biontech-Pﬁzer-vaccin kan worden verlengd, meldt Spiegel Online. Dan kunnen
meer mensen worden ingeënt. In Groot-Brittannië gebeurt dat al. Verder helpt de
Duitse overheid Biontech bij de uitbreiding van de productiecapaciteit. Daarnaast
is de verwachting dat het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) het
Amerikaanse vaccin Moderna nog deze week goedkeurt, waardoor er meer vaccins
beschikbaar komen. Duitsland zet zich er bovendien voor in dat het vaccin van
Oxford-AstraZeneca snel wordt toegelaten. Lees meer bij Die Welt en Spiegel
Online
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