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ook niet. Het zou immers heel veel kosten, mocht 

iedereen gebruikmaken van de PCR-testen. U 

zegt dat iedereen zich moet testen, maar dat 

gebeurt niet, mijnheer de minister. Hoogstens 1 op 

10 personen laat zich testen. Het gebeurt dus niet 

en mijns inziens is het ook niet nodig dat iedereen 

zich laat testen via een PCR-test. 

 

01.23 Minister Frank Vandenbroucke: Dit is 

misschien een onderwerp voor een ander debat, 

maar ik heb niet willen spreken over de 

surveillantiestrategie, waarbij men terechtkomt bij 

afvalwater en peilpraktijken. Daar wordt aan 

gewerkt. Steven Van Gucht heeft dat thema ook 

goed aangebracht. We zullen ook een zeer goede 

surveillantiestrategie vastleggen. Daar zijn we nog 

mee bezig. Testen is niet hetzelfde als afvalwater 

controleren en peilpraktijken organiseren. 

 

01.24  Sofie Merckx (PVDA-PTB): Ik stel toch 

vast dat we in de zevende golf zitten en dat we 

nog steeds blind varen. De contactopsporing 

draaide vierkant en nu bestaat die gewoon niet 

meer. Misschien zullen we die heropstarten. 

 

Wat de druk op de ziekenhuizen en de 

eerstelijnszorg betreft, ik was gisteren arts van 

wacht en ik heb vastgesteld dat er nog steeds 

geen automatisch briefje is na een positieve test. 

Dat is nochtans eenvoudig te organiseren. Ik heb 

voor verschillende patiënten gisterenavond om 21 

uur en 22 uur briefjes moeten maken. 

 

01.25 Minister Frank Vandenbroucke: Mag ik u 

nog eens onderbreken? De illustratie van het feit 

dat men niet altijd de sociale partners als meester 

moet nemen, is het feit dat een regeling ter zake 

geblokkeerd wordt in de Nationale Arbeidsraad. 

 

01.26  Sofie Merckx (PVDA-PTB): Het zou 

alleszins positief zijn om dat na een positieve test 

automatisch te kunnen genereren. 

 

Wat het zorgpersoneel zelf betreft, is de druk op 

de ziekenhuizen heel groot. Ik heb u vorige week 

in de plenaire vergadering ook horen spreken over 

flexi-jobs in de zorg. Ik denk niet dat dat de 

oplossing is. We moeten structurele investeringen 

doen. Wat er voorlopig op tafel ligt, is niet genoeg, 

zelfs al hebt u voor bijvoorbeeld Sciensano een 

aantal miljoen euro extra uitgetrokken. Ik denk dat 

de heer Van Gucht wel duidelijk was dat men echt 

in besparingsmodus zit. 

 

Ten slotte wil ik nog iets zeggen over de verplichte 

vaccinatie van het zorgpersoneel. Dat heeft al 

zoveel aan zijn hoofd, dus ik denk dat u het 

wetsontwerp, dat nog steeds hangende is, 

definitief moet intrekken. 

 

Het incident is gesloten. 

L'incident est clos. 

 

02 Samengevoegde vragen en interpellatie van 

- Kathleen Depoorter aan Frank Vandenbroucke 

(VEM Sociale Zaken en Volksgezondheid) over 

"De dubieuze neuswissers voor coronatesten" 

(55028724C) 

- Kathleen Depoorter aan Frank Vandenbroucke 

(VEM Sociale Zaken en Volksgezondheid) over 

"De schenking van covidvaccins aan Vietnam" 

(55028725C) 

- Kathleen Depoorter aan Frank Vandenbroucke 

(VEM Sociale Zaken en Volksgezondheid) over 

"De coronablunders" (55000293I 

- Dominiek Sneppe aan Frank Vandenbroucke 

(VEM Sociale Zaken en Volksgezondheid) over 

"400.000 vervalste swaps en bijna vervallen 

geneesmiddelen" (55028833C) 

02 Questions jointes et interpellation de 

- Kathleen Depoorter à Frank Vandenbroucke 

(VPM Affaires sociales et Santé publique) sur 

"Les écouvillons douteux utilisés pour les tests 

de dépistage du coronavirus" (55028724C) 

- Kathleen Depoorter à Frank Vandenbroucke 

(VPM Affaires sociales et Santé publique) sur 

"Le don de vaccins anti-covid au Vietnam" 

(55028725C) 

- Kathleen Depoorter à Frank Vandenbroucke 

(VPM Affaires sociales et Santé publique) sur 

"Les coronagaffes" (55000293I) 

- Dominiek Sneppe à Frank Vandenbroucke 

(VPM Affaires sociales et Santé publique) sur 

"Les 400.000 écouvillons non conformes et les 

médicaments presque périmés" (55028833C) 

 

02.01  Kathleen Depoorter (N-VA): Mijnheer de 

minister, we hebben het al gehad over onder 

andere een publicatie in Het Laatste Nieuws op 

10 juni, waarin dieper wordt ingegaan op de 

aanpak van de coronapandemie door de federale 

overheid, de opslag van vaccins en hulpmiddelen, 

vaccindonatie, de werking van uw diensten en 

verder. Eigenlijk spreekt men daar over 

coronablunders. Een daarvan is dat België 

280.000 geneesmiddelen aan Oekraïne heeft 

geleverd die op vervallen stonden. Dat was een 

poging om een vervallen voorraad tijdens de 

epidemie te dumpen in een partnerland, een land 

in oorlog, een land in grote miserie. Dat land 

moest dan ook nog instaan voor de vernietiging 

van die vervallen geneesmiddelen en de 

bijkomende kosten. In totaal zit er in de federale 

stock voor ongeveer 100 miljoen euro aan vaccins 

die op het punt staan te vervallen of al vervallen 

zijn. 
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Hoe staat u daar vandaag tegenover? Wat is uw 

antwoord daarop? 

Dit was geen eenmalige fout. Een tweede zending 

is tegengehouden. Men heeft ingezien dat dit echt 

niet kon. Ook de donaties naar Afrika verliepen 

niet helemaal zoals het hoorde. Er werden geen 

naalden, spuiten of vloeistof geleverd, ondanks 

het feit dat de N-VA-fractie daar heel vaak voor 

gewaarschuwd heeft. Wanneer vaccins worden 

geleverd, wordt ook de logistieke omkadering 

meegegeven. 

 

Verder kwam in dat artikel ook de donatie van 

vaccins aan Vietnam ter sprake. Ongeveer 

1.700 vaccins werden niet op een correcte 

temperatuur bewaard. Uw diensten hebben 

geoordeeld dat de vaccins toch nog in voldoende 

goede staat waren en ze werden geleverd aan 

Vietnam, samen met een pallet van 

89.000 vaccins die wel goed werden bewaard. Uw 

diensten waren daarvan op de hoogte. Nochtans 

heeft het FAGG eerst ontkend daarvan op de 

hoogte te zijn, maar daarna heeft het bijgestuurd. 

 

Een volgend belangrijk punt zijn de neuswissers. 

Daarover hebben we het in de commissie al vaker 

gehad. U zegt in het artikel dat de neuswissers 

van iClean onder uw voorganger, mevrouw De 

Block, zijn verdeeld. De wissers bleken uit te 

rafelen. Op 14 september 2021 hebt u mij in de 

commissie geantwoord dat ze potentieel 

schadelijk voor de patiënt kunnen zijn en het 

testresultaat kunnen ondermijnen. Ze kunnen 

immers tot valspositieve resultaten leiden. Men 

wist heel goed dat die neuswissers niet conform 

waren, maar daarop is men niet ingegaan. 

 

Op 14 september hebt u op mijn vraag ook 

geantwoord dat er een toxicologisch onderzoek 

was. Ik heb u gezegd dat die neuswissers in 

quarantaine moesten staan, maar dat ze nog altijd 

verkocht en gebruikt werden voor het testen van 

onze patiënten. 

 

In het bewuste artikel hebt u het niet over de 

discussie die we hier hebben gehad. Daar wordt 

gesproken over 170.000 neuswissers die niet 

conform zouden zijn en die toch onder de 

patiënten werden verdeeld. 

 

Daarnaast hebben ook de neuswissers van Any-

Shape voor problemen gezorgd. Ook daarvoor gaf 

het FAGG de goedkeuring voor de verdeling. 

 

Hebt u een risicoanalyse gemaakt? Zijn er fouten 

vastgesteld? 

 

De overheid heeft ook het voortouw genomen in 

de aankoop van geneesmiddelen in de 

covidperiode. Er werd heel veel medicatie over de 

ziekenhuizen verdeeld. Na een aantal golven werd 

de medicatie weer opgevraagd en werd die in een 

strategische voorraad gestopt. Nu blijkt dat de 

ziekenhuizen niet altijd voldoende ruimte hadden 

om de medicijnen correct te bewaren. In hoeverre 

heeft men zich vergewist van de omstandigheden 

waarin de medicijnen bewaard werden? Zijn die 

medicijnen nog allemaal conform? 

 

De medicijnen gingen dus heen en weer van de 

ziekenhuizen naar de strategische stock en 

omgekeerd. Dat is toch wel erg bijzonder, 

mijnheer de minister. U gaf aan dat er ook daar 

risicoanalyses zijn uitgevoerd. U stelt pertinent dat 

er geen risico's waren voor de burgers. 

 

Het laatste onderdeel van mijn interpellatie gaat 

over de strategische stock aan persoonlijke 

beschermingsmaterialen. Er wordt gemeld dat in 

de strategische stock, die nochtans als roterend 

werd aanbevolen door de Covidcommissie, een 

groot deel van de mondmaskers en andere 

persoonlijke beschermingsmiddelen niet conform 

is. Die non-conformiteit zou zijn vastgesteld en 

men zou moeten overgaan tot vernietiging. 

 

Ik hoor graag van u in hoeverre dat klopt. Ik heb 

daarom een aantal concrete vragen voor u. 

 

Hebt u weet van vervallen of bijna vervallen 

vaccins of hulpmiddelen die in het binnenland of 

het buitenland gebruikt zijn en waar problemen bij 

vastgesteld zijn? Zo ja, over welke landen gaat 

het? Over welke aantallen en types producten 

gaat het? 

 

Hoeveel producten moesten uiteindelijk vernietigd 

worden? Hoeveel konden er gebruikt worden? 

 

Welke kosten werden hierbij door welke partijen 

betaald? 

 

Hoe is de communicatie met de ontvangende 

landen verlopen? 

 

Wat zijn de bevindingen inzake de neuswissers? 

Wat is de relevante rapportering met betrekking 

tot de verkoop en het gebruik van de iCleanswabs 

na 14 september 2021, toen ik u die vraag heb 

gesteld in de commissie en u hebt geantwoord dat 

er een toxiciteitsanalyse zou plaatsvinden. 

 

Wat zijn de bevindingen van die 

toxiciteitsanalyse? Hoe werden die opgevolgd? 

Welke bijsturingen hebben er plaatsgevonden? 
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Wanneer? Ik heb dezelfde vragen, wat de 

neuswissers van Any-Shape betreft. 

 

Hebt u weet van andere problemen met 

neuswissers? Zo ja, welke problemen werden 

geconstateerd? Om welke producten ging het? 

Welk risico was eraan verbonden? Hoe gebeurt 

de opvolging? 

 

Over de opslag van de vaccins hebben we het ook 

vanochtend al gehad. Hoeveel vaccins zijn 

vervallen of dreigen te vervallen? Hoeveel zijn er 

beschadigd? Hoeveel worden of werden er 

vernietigd? Wanneer? 

 

Wat zal dit kosten? Wat gebeurt er met de 

overtollige vaccins? 

 

Kennen uw diensten de exacte 

bewaargeschiedenis van alle loten 

geneesmiddelen of persoonlijke 

beschermingsmaterialen die op dit moment in de 

strategische stock aanwezig zijn? Zo nee, over 

welke aantallen gaat het? 

 

Meent u dat de gezondheid van de eigen burgers 

en die van andere landen nooit in gevaar geweest 

is, ondanks deze feiten? 

 

Zijn er nog problemen – of fouten te verwachten – 

met de aankoop, het beheer en gebruik van 

persoonlijke beschermingsmaterialen, medicijnen, 

vaccins, testen, swabs of ander diagnostisch 

materiaal, spuiten, vaccins of ander gerelateerd 

materiaal waarvan u of uw diensten op de hoogte 

zijn en die niet in de openbaarheid gebracht 

werden? 

 

Welke maatregelen wilt u nemen om de 

problemen die eventueel niet in de openbaarheid 

zijn gebracht, ook aan te pakken of te vermijden? 

Hebt u hierover meer informatie? 

 

Ten slotte zijn er ook geruchten over de non-

conformiteit van persoonlijke 

beschermingsmiddelen die in de strategische 

stock, die niet roteert, aanwezig zijn. In hoeverre 

kloppen die geruchten en in hoeverre zal er tot 

vernietiging overgegaan moeten worden? 

 

Ik had ook nog vragen over de neuswissers en de 

donatie aan Vietnam. Ik zal daarvoor naar de 

schriftelijke versie van die vragen verwijzen, 

aangezien die in de interpellatie vervat zaten. 

 

Het Laatste Nieuws publiceerde eind januari 2021 

dat er een probleem was met honderdduizenden 

neuswissers van het merk iClean. Deze wissers 

bleken uit elkaar te rafel tijdens het testen en dat 

kan potentieel schadelijk zijn voor de patiënt én 

het ondermijnt de betrouwbaarheid van het 

testresultaat. Het FAGG en de minister 

verklaarden toen dat ze op de hoogte waren van 

het probleem en dat alle betrokken loten al sinds 

23 juli 2020 in quarantaine stonden – en dus uit 

roulatie. De minister gaf in het parlement toe dat 

het bewuste testmateriaal geen  

kwaliteitsmarkering had waardoor niet kon 

gegarandeerd worden dat ze steriel waren – wat 

wel essentieel is voor coronatest Het blijkt 

evenwel dat de maanden voordien al 

honderdduizenden ‘niet-conforme’ en vervalste 

neuswissers naar labo’s en ziekenhuizen waren 

gestuurd en dat betrokken overheidsdiensten 

hiervan op de hoogte waren. Al in september 2020 

ontdekte het FAGG dat er problemen waren met 

honderdduizenden wissers van Belscan en het 

ging naar alle waarschijnlijkheid om vervalsingen. 

Toch werden er tussen mei en september 170.000 

valse neuswissers naar labo’s en ziekenhuizen 

gestuurd. Nadien waren er met wissers van het 

merk AnyShape problemen maar toch gaf het 

FAGG haar goedkeuring -  terwijl de steriliteit niet 

gegarandeerd kon worden. De minister verklaarde 

dat de verdeling van het ‘niet-conforme’ 

testmateriaal is gebeurd onder zijn voorganger 

Maggie De Block en dat er steeds een 

risicoanalyse werd gemaakt – iets wat door 

experts wordt betwist. Feit blijft dat er 

waarschijnlijk vele duizenden foute diagnoses 

werden gesteld. 

 

Mijn vragen voor de minister: 

 

1. Hoe reageert de minister op het feit dat hij 

aangaf dat deze “swabs” gebruikt en verkocht 

werden onder voormalig minister De Block - 

gegeven dat hij op de hoogte was van het gebruik 

en verkoop van de I-Clean swabs via mijn 

parlementaire vraag in september dat jaar? 

 

2.U verklaarde toen dat er een toxicologisch 

onderzoek liep; wat waren de conclusies? 

 

3. Waarom werden de quarantainemaatregelen in 

dezen niet gerespecteerd? 

 

4. Graag verneem ik van de minister waarom er 

geen actie werd ondernomen na deze 

parlementaire vraag? 

 

5. Waarom zweeg de minister in zijn antwoord aan 

de betrokken journalist over dit voorval? 

 

Volgens het laatste nieuws zou de Taskforce 

Vaccinatie, de FOD Volks gezondheid en het 
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FAGG melding dat er iets mis was gelopen met de 

bewaring van een lading vaccins van Astra-

Zeneca vooraleer ze in België waren aangekomen 

eind augustus 2021. De oorzaak lag bij het falen 

van de koelinstallaties in magazijnen van de 

Europese Unie waardoor de temperatuur tot diep 

onder nul was gedaald. Daardoor raakten 1.700 

doses bevroren en waren deze in feite ongeschikt: 

deze moeten bij voorkeur bewaard worden tussen 

de 2 en 8 graden. Er werd niet besloten om tot 

vernietiging over te gaan maar ging wel over tot 

donatie. Op 7 september werd het lot toegevoegd 

aan een pallet van 98.000 vaccins dat klaarstond 

voor Vietnam. Het FAGG ontkende eerst dat dit 

gebeurde; maar journalisten van deze krant 

zouden beschikken over bewijs dat men wél op de 

hoogte was. Daarbij komt dat de 1.700 vaccins 

waarvan sprake was niet alleen beschadigd waren 

maar bij verzending ook nog maar 3 weken 

houdbaar waren. 

 

Mijn vragen voor de minister: 

 

1. Heeft het FAGG haar initiële verklaring dat zij 

niet op de hoogte was ondertussen aangepast? 

 

2. Wie nam de beslissing om deze beschadigde 

vaccins toch te behouden? Wie besliste dat dit lot 

beschikbaar zou zijn voor donatie? 

 

3. Meent de minister dat donatie van vaccins met 

amper 3 weken houdbaarheid moreel gezien 

correct en te verantwoorden is? 

 

4. Heeft de minister nog weet van wantoestanden 

met vaccins of medicijnen waarbij het FAGG 

betrokken partij is en die gebruikt werden in 

binnen- en buitenland? 

 

02.02  Dominiek Sneppe (VB): Mijnheer de 

minister, met betrekking tot de 400.000 vervalste 

swabs waarvan sprake in een artikel van Jeroen 

Bossaert in Het Laatste Nieuws van 10 juni, 

waarover de collega u interpelleerde in de plenaire 

vergadering, zei u dat het artikel nogal overdreven 

is. U relativeerde en minimaliseerde het allemaal 

wat, het was in tijden van schaarste en dan moet 

men kiezen tussen mogelijk niet-steriele swabs en 

geen swabs. De regering koos dus uiteindelijk 

voor de swabs zonder geldig steriliteitscertificaat, 

voor swaps die dus mogelijk niet steriel waren. 

Een aantal laboranten heeft daarbij grote 

vraagtekens geplaatst.  

 

Verder was er ook de soap met de 

geneesmiddelen, waarover u de in plenaire 

vergadering gezegd hebt dat het om 

geneesmiddelen ging voor mensen in coma. U 

benadrukte dat sterk. Ik weet niet wat de 

relevantie daarvan is, behalve het voeden van de 

emopolitiek. 

 

Met betrekking tot de swabs, welke kosten-

batenanalyse werd daarvoor gemaakt? Welke 

kosten en welke baten werden in rekening 

gebracht? 

 

Werden uit die swabs beduidend meer 

valspositieven of valsnegatieven gehaald? Werd 

dat gecontroleerd en opgevolgd? 

 

Weet u waar die valse swabs terechtgekomen 

zijn? Zijn die traceerbaar? 

 

In tijden van tekorten aan mondmaskers werden 

mondmaskers zonder geldig certificaat toch in 

quarantaine geplaatst en niet verdeeld. Waarom 

gebeurde dat niet voor de swabs? 

 

Met betrekking tot de geneesmiddelen, welke 

kosten-batenanalyse werd hiervoor gemaakt? 

Welke kosten, welke baten werden in rekening 

gebracht? 

 

Het gaat om vrijgegeven geneesmiddelen 

waarvan u beweert dat alle voorzorgsmaatregelen 

genomen zijn. Welke voorzorgsmaatregelen zijn 

dat dan precies? 

 

Erkent u dat een en ander fout gelopen is? Wat 

zult u doen om dergelijke fouten in de toekomst te 

vermijden? 

 

02.03  Kathleen Depoorter (N-VA): Mevrouw de 

voorzitster, ik had daarnet nog vijf minuten 

spreektijd over. Ik zou nog graag iets willen 

toevoegen.  

 

Mijnheer de minister, het gaat ook over hetgeen 

verschenen is in Het Laatste Nieuws en over de 

eventuele coronablunders. U hebt aangegeven dat 

u een nieuwe verdelingspartner hebt 

gecontacteerd en dat er een aanbesteding loopt. 

Heeft dat te maken met een coronablunder die u 

wilt rechtzetten, namelijk het feit dat Medista niet 

voldoet aan de verwachtingen of dat de factuur 

oploopt? Is dit een vorm van rechtzetting?  

 

02.04 Minister Frank Vandenbroucke: Ik zal in 

volgorde werken en eerst de vragen over de 

donatie aan Vietnam behandelen, daarna de 

vragen van mevrouw Depoorter over de 

zogezegde coronablunders en dan de vragen van 

mevrouw Sneppe over de zogezegd vervalste 

swabs – een uitdrukking die ik niet in mijn mond 

neem, want dat klopt van geen kanten. Ten slotte 
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mag ik niet vergeten nog op de bijkomende vraag 

te antwoorden over de verdeler van de vaccins. 

Die werd hier ter plekke toegevoegd, maar ik wil 

er wel op antwoorden. 

 

Ten eerste kom ik dus tot de vragen over de 

donatie aan Vietnam. Heeft het FAGG zijn initiële 

verklaring dat het niet op hoogte was aangepast? 

Het FAGG is in augustus 2021 door de FOD 

Volksgezondheid op de hoogte gebracht over een 

hoeveelheid vials die niet in de juiste 

omstandigheden bewaard waren. Hierbij werd aan 

het FAGG advies gevraagd over de impact op de 

kwaliteit van de betrokken vaccins. Het FAGG 

heeft onmiddellijk bevestigd dat er geen negatieve 

impact was op de kwaliteit van het product. De 

FOD heeft vervolgens beslist over de vrijgave van 

de vaccins voor donatie. Het FAGG heeft hiervan 

slechts kennisgenomen na de donatie door de 

FOD. 

 

Ik kom tot de tweede vraag. Wie nam de 

beslissing om deze beschadigde vaccins toch te 

behouden? Wie besliste dat dit lot beschikbaar 

zou zijn voor donatie? In het geval van bewaring 

die niet aan de instructies van de vergunning 

beantwoordt wordt een risicoanalyse uitgevoerd, 

onder andere op basis van de stabiliteitsdata van 

de fabrikant, om de kwaliteit van de 

geneesmiddelen te kunnen garanderen. Indien 

daaruit blijkt dat de kwaliteit gegarandeerd kan 

worden, kunnen de geneesmiddelen verdeeld 

worden. Uit de analyse bleek dat de gevolgen van 

de bewaring aan een te koude temperatuur 

verwaarloosbaar waren. Uit de stabiliteitsdata van 

AstraZeneca hebben de experten van het FAGG 

in casu kunnen concluderen dat de kwaliteit 

gegarandeerd kon worden. Zoals ik daarnet al zei, 

heeft de FOD op basis van die evaluatie beslist 

voor welke doeleinden die gebruikt zouden 

worden. Het is dus niet juist te spreken van 

beschadigde vaccins. Die vaccins waren niet 

beschadigd. Volgens de risicoanalyse van het 

FAGG waren ze perfect bruikbaar. 

 

Wat het andere probleem betreft, de 

houdbaarheid, vraagt u: "Meent de minister dat 

donatie van vaccins met drie weken houdbaarheid 

moreel gezien correct en te verantwoorden is?" 

Vietnam werd op de hoogte gebracht van de korte 

houdbaarheidsdatum van minder dan 2 % van de 

donatie – daarover ging het. De Vietnamese 

autoriteiten maakten duidelijk dat ze de donatie 

aanvaardden, omdat ze de doses onmiddellijk 

zouden toedienen. De schenking is dus op een 

gecoördineerde en transparante manier 

uitgevoerd. 

 

De volgende vraag was: "Heeft de minister nog 

weet van wantoestanden met vaccins of 

medicijnen waarbij het FAGG betrokken partij is 

en die werden gebruikt in binnen- en buitenland?" 

Mijn antwoord is dat de experten van het FAGG 

hier advies hebben verleend op basis van de 

stabiliteitsdata van de firma. Daarbij is bevestigd 

dat er zich geen probleem voordoet. De donatie is 

ook in alle transparantie verlopen, met het oog op 

een onmiddellijke toediening. De vraag of ik dan 

weet heb van 'nog wantoestanden' is, zoals ik al 

duidelijk heb gemaakt voor deze casus, zelfs niet 

aan de orde. Dit was geen wantoestand. 

 

Vervolgens kom ik bij uw vragen over de 

zogenaamde 'coronablunders'. Uw eerste vraag 

is: "Hebt u weet van vervallen of bijna vervallen 

vaccins of hulpmiddelen die in buiten- of 

buitenland gebruikt zijn, waarrond problemen zijn 

vastgesteld? Over welke landen gaat het? Welke 

aantallen en type producten? Hoeveel producten? 

Welke kosten zijn er daarbij opgelopen?" Welnu, 

mijn diensten zijn niet op de hoogte van 

problemen die zijn vastgesteld met vaccins, 

medische hulpmiddelen of geneesmiddelen die 

bijna vervallen of vervallen zouden zijn. Er is ons 

geen enkel concreet probleem gesignaleerd. 

 

Ten tweede, over de neuswissers werd gevraagd: 

"Wat zijn de bevindingen en de relevante 

rapportering met betrekking tot de verkoop en het 

gebruik van de iClean Swabs na september 2021? 

Wat waren de resultaten van de 

toxiciteitsanalyse? Werd die opgevolgd? Welke 

bijsturingen waren er?" Wel, tijdens de crisis, 

meer bepaald in augustus 2020, werd een deel 

van de in quarantaine gehouden voorraad aan 

iClean Swabs vrijgegeven omdat er geen 

alternatief voorhanden was. Deze swabs werden 

in quarantaine geplaatst aangezien het FAGG 

geen bewijs had ontvangen van een aangemelde 

instantie die het kwaliteitssysteem voor de 

handhaving van de steriliteit had geverifieerd. Het 

FAGG heeft hier als bevoegde overheid op een 

normale manier zijn werk verricht overeenkomstig 

de geldende Europese en nationale wetgevingen. 

Tijdens de crisis was nog een grote hoeveelheid 

swabs nodig voor de tests en de beschikbare 

hoeveelheden waren destijds te klein. In dergelijke 

omstandigheden vindt een baten-risicoanalyse 

plaats. Deze wees ook sowieso uit dat het 

aangewezen was om de nodige hoeveelheid 

swabs vrij te geven in plaats van de testcentra met 

een tekort aan swabs te laten zitten. 

 

Ook de experten van het FAGG die ik zelf in 

verband met deze kwestie heb geraadpleegd 

bevestigen op dit moment dat die swabs helemaal 
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niet steriel hoeven te zijn voor het gebruik 

waarvoor ze zijn bestemd, namelijk het afnemen 

van een PCR-test. Professor Herman Goossens, 

toch een belangrijke autoriteit, antwoordt mij in 

een mail over het steriel zijn "Dat is niet nodig. De 

wissers moeten proper zijn maar ze moeten niet 

steriel zijn. Met een wisser ga je in de neus en/of 

de keel die volzit met bacteriën en soms ook 

virussen, waarmee die wisser in aanraking komt. 

De PCR-test zal dus altijd uitgevoerd worden op 

een wisser waarop de neus- en/of keelflora zit. 

Waarom moet men dan een steriele wisser 

gebruiken? Bovendien is de PCR-test ongelooflijk 

specifiek en detecteert deze test alleen maar RNA 

van het SARS-CoV-2-virus. Dat is ook nodig 

omdat de wisser besmet zal zijn met neus- en/of 

keelflora. Anders krijgen we valspositieve 

resultaten." Dat is wat men daar op dit moment 

over zegt. 

 

Mevrouw Sneppe had het over vervalste wissers. 

Komaan, waarover zijn we bezig?  

 

Intussen werden er andere problemen 

gesignaleerd. In februari 2021 ontving het FAGG 

een klacht van een concurrent waaruit bleek dat 

vezels zouden vrijkomen wanneer iClean swabs 

over een doekje werden gewreven. Deze door de 

concurrent uitgevoerde test is echter geen 

erkende test en geeft ook geen indicatie over wat 

er effectief in neus plaatsvindt. Niettemin werden 

cytotoxiciteitstests uitgevoerd, waarbij de 

componenten van zeven verschillende loten van 

swabs werden verkregen door extractie 

gedurende 24 uur bij 37 °C in drievoud. Dat is een 

overschatting van wat er in de neus eventueel zou 

kunnen gebeuren, voor alle duidelijkheid. Men 

heeft dat gedaan. Vervolgens werd de 

cytotoxiciteit van deze extracten bepaald. Geen 

enkel extract bleek toxisch. Als gevolg van dit 

resultaat werd geen verder gevolg gegeven. Voor 

de swabs van Any-Shape werden enkele 

meldingen ontvangen van patiënten over hun 

ongemak tijdens het gebruik van de wisser. Any-

Shape werd door het FAGG gecontacteerd en 

paste de swabs aan. Na de aanpassing van de 

wissers werden er geen meldingen meer 

ontvangen en werd er geen verdere opvolging 

meer verricht.  

 

Ik kom tot de derde vraag, van mevrouw 

Depoorter: "Hebt u weet van andere problemen 

met neuswissers? Over welke problemen gaat het 

en welk risico?" Het komt voor dat meldingen 

worden gedaan over neuswissers. Zo werd in april 

2021 door de bevoegde Tsjechische overheid een 

melding verricht dat bij bepaalde swabs lijm zou 

zijn gebruikt met tolueen en ethylbenzeen. Het 

FAGG heeft een componentanalyse gevraagd aan 

Sciensano, waarbij werd aangetoond dat er geen 

probleem was op basis van de kwantificatielimiet 

van de meetapparatuur. Dagelijks gebruik van 

deze swabs zou een blootstelling geven die meer 

dan 1000 keer onder de toegestane dosis ligt, 

waardoor het risico verwaarloosbaar is. Dit is een 

voorbeeld. Er kunnen soms meldingen zijn, 

inderdaad. Mijn diensten laten mij weten dat zij 

niet op de hoogte zijn van echte problemen met 

neuswissers.  

 

Dan kom ik tot de opslag van de vaccins, hoeveel 

er dreigen te vervallen enzovoort. Op 31 mei zijn 

in principe 430.000 doses van AstraZeneca 

vervallen, in juli gevolgd door 800.000 doses van 

Moderna en 90.000 doses van Pfizer, die meer 

dan waarschijnlijk zullen moeten worden 

vernietigd. Aangezien Moderna van plan is nieuwe 

stabiliteitsgegevens aan het EMA voor te leggen, 

zou de houdbaarheid van deze doses met drie tot 

vijf maanden kunnen worden verlengd. Daarom is 

voorzichtigheid geboden en moeten doses niet te 

vroeg worden vernietigd, in afwachting van nadere 

stabiliteitsgegevens. Er zijn nog geen doses 

vernietigd. De kosten zijn gebaseerd op het te 

vernietigen gewicht per pallet. Een pallet met 

AstraZeneca-vaccins weegt bijvoorbeeld bijna 

400 kilogram voor 864.000 doses, terwijl de 

vernietiging ongeveer 500 euro per ton kost als 

richtprijs.  

 

Er werd mij ook gevraagd of mijn diensten de 

exacte bewaargeschiedenis van de verschillende 

loten kennen en, zo neen, over welke aantallen 

het gaat. Het is een beetje de vraag waarover het 

gaat, want de Europese verplichtingen inzake 

traceerbaarheid zijn gradueel, maar ik neem aan 

dat de vraag ook over de vaccins gaat. Mijn 

diensten kennen de volledige 

bewaartraceerbaarheid van de vaccins, tot aan de 

levering aan de vaccinatiecentra, maar niet 

omgekeerd. Voor de hulpmiddelen, waaronder de 

swabs, voorziet verordening (EU) 2017/745 dat de 

traceerbaarheid door de marktdeelnemers 

bewerkstelligd wordt en deze van een passend 

niveau moet zijn. Gelet op het geringe risico van 

de swabs impliceert dat dat de leveranciers, de 

marktdeelnemers en de afnemers, de 

marktdeelnemers of zorginstellingen en 

zorgverleners, bekend moeten zijn.  

 

Er werd mij ook gevraagd of ik meen dat de 

gezondheid van de eigen burgers en die van 

andere landen nooit in het gevaar is geweest. De 

diensten laten mij weten dat zij te allen tijde 

vaccins en geneesmiddelen hebben geleverd 

waarvan zij de traceerbaarheid en de kwaliteit 
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konden garanderen in het belang van de patiënt. 

 

Er werd mij eveneens gevraagd of er nog 

problemen of fouten te verwachten zijn voor wat 

de aankoop en het beheer en gebruik van 

persoonlijke beschermingsmaterialen enzovoort 

betreft. Mijn diensten beheren de voorraad zo 

goed mogelijk en zorgen voor kwaliteit en 

traceerbaarheid. Sommige verbeteringen zijn snel 

doorgevoerd, hoewel alle informatie steeds 

transparant en in overleg met de betrokken 

actoren, zoals de ziekenhuisapothekers, is 

doorgegeven. Dat gebeurt ook zo in normale 

omstandigheden, buiten een crisissituatie, als er 

een probleem met medisch materiaal of een 

geneesmiddel optreedt.  

 

Er werd mij ook gevraagd welke maatregelen ik 

zal nemen. De werkprocedures worden regelmatig 

geëvalueerd en aangepast op punten die nog voor 

verbetering vatbaar zijn. Er worden operationele 

procedures geschreven of geüpdatet met 

gedetailleerd instructies.  

  

Mevrouw Sneppe, u stelde een vraag over de 

kosten-batenanalyse. Spreken over vervalste 

swabs of valse swabs is absoluut niet ter zake. Er 

is helemaal niets vals of vervalst aan. Ik laat die 

bewoordingen, die zo in de tekst van uw 

ingediende vraag staan, voor uw rekening. 

 

Eén ding is duidelijk, het onder controle houden 

van de pandemie rustte in die periode vooral op 

massaal testen om SARS-CoV-2-infecties tijdig op 

te sporen. Zoals gezegd, er dreigde een tekort 

aan volledig conforme neuswissers, dus 

neuswissers die volgens de fabrikant steriel 

waren, terwijl er daarvoor geen attest voorhanden 

was. Experten zijn vandaag echter eensluidend 

over het gegeven dat steriliteit niet nodig is. 

 

Inderdaad, er werd ook een baten-risicoanalyse 

gemaakt voor de niet volledig conforme swabs en 

in het belang van de volksgezondheid. Bij een 

dergelijke analyse wordt rekening gehouden met 

vier reeksen factoren: ten eerste, de reeds 

uitgevoerde validatietests en de opgedane 

gebruikservaring van de swabs; ten tweede, 

eventuele ontvangen klachten; ten derde, de 

specifieke niet-conformiteit, zoals problemen met 

etikettering, ontbreken van volledig bewijs van een 

gecertificeerd kwaliteitssysteem voor sterilisatie; 

en ten vierde, informatie die gegeven kan worden 

en maatregelen die genomen kunnen worden om 

het risico te verkleinen. 

 

Wanneer het risico als klein beschouwd werd ten 

opzichte van de baten, werd besloten om een 

bepaalde hoeveelheid neuswissers te verdelen. 

De wetgeving laat dat ook expliciet toe. Ik denk 

dat het voor zich spreekt dat de gevolgen van een 

tekort aan swabs gigantisch zouden zijn geweest. 

 

We spreken nu over gebeurtenissen in de vorige 

legislatuur, ik was volstrekt niet betrokken, maar ik 

durf toch te zeggen dat ik niet zie wat er 

hieromtrent in de vorige legislatuur fout is beslist. 

Bij niet-steriele swabs is het risico zelfs 

onbestaande. 

 

Werden uit die swabs beduidend meer 

valspositieve of valsnegatieve resultaten 

verkregen? Welnu, meldingen over swabs en 

afnametubes worden opgevolgd. Er werden nooit 

meldingen ontvangen van abnormale 

hoeveelheden valspositieve of valsnegatieve 

resultaten. 

 

U vraagt of ik weet waar die valse swabs 

terechtgekomen zijn. Vermits ik eigenlijk niet 

begrijp wat u met 'valse' swabs bedoelt en vermits 

er ook geen issue was met betrekking tot 

veiligheid en werkzaamheid, denk ik dat die vraag 

zonder voorwerp is. 

 

In tijden van tekorten aan mondmaskers werden 

mondmaskers zonder geldig certificaat toch in 

quarantaine geplaatst. Waarom gebeurde dat niet 

voor de swabs? Wel, er werden ook heel wat niet-

conforme mondmaskers uit quarantaine 

vrijgegeven. Voor die maskers werd echter een 

alternatief testprotocol ontwikkeld. Met behulp van 

het alternatieve testprotocol konden de 

filtercapaciteit en de dooradembaarheid van de 

mondmaskers worden aangetoond. Omdat werd 

geoordeeld dat zij de twee belangrijkste waarden 

waren in het kader van de covidcrisis, werden 

mondmaskers die op die twee testen slaagden, 

vrijgegeven voor distributie. 

 

Swabs werden na risicoanalyse vrijgegeven 

wanneer het risico als klein werd beschouwd, 

terwijl de gevolgen van het tekort aan swabs 

desastreus zouden zijn geweest voor de 

volksgezondheid. Aangezien de niet-steriliteit van 

neusswabs bij het vooropgestelde gebruik voor 

testing van COVID-19 niet echt relevant is voor de 

gezondheid van de patiënt, werden daarvoor geen 

bijkomende testen uitgevoerd. 

 

Président:Thierry Warmoes. 

Voorzitter:Thierry Warmoes. 

 

Mevrouw Sneppe, over geneesmiddelen stelde u 

opnieuw de vraag over de kosten-batenanalyse. 
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De vrijgave van geneesmiddelen uit de 

strategische stock is de verantwoordelijkheid van 

de FOD Volksgezondheid. Wanneer de FOD 

Volksgezondheid wordt geconfronteerd met een 

incident dat de kwaliteit van de geneesmiddelen in 

vraag kan stellen, plaatst de FOD het 

geneesmiddel eerst in quarantaine bij de 

distributeur en neemt hij vervolgens contact op 

met de analytische experts van het FAGG, die de 

mogelijke impact op de kwaliteit evalueren, 

rekening houdende met de feiten, de documenten 

die de feiten beschrijven en de 

stabiliteitsgegevens waarover zij beschikken. 

 

Wanneer de deskundigen bevestigen dat de 

kwaliteit van de geneesmiddelen in kwestie intact 

is, documenteert de FOD het geheel, heft hij de 

quarantaine bij de distributeur op en neemt hij ze 

opnieuw op in bruikbare voorraad, hetzij voor 

Belgische patiënten hetzij voor schenkingen, op 

voorwaarde dat ook aan alle andere good 

distribution practices wordt voldaan. 

 

Indien er twijfel bestaat over de conclusie van de 

deskundigen of indien zij concluderen dat de 

kwaliteit niet is gewaarborgd, worden de 

geneesmiddelen niet langer ter beschikking van 

de patiënten gesteld en moet de distributeur ze in 

de vernietigingszone plaatsen. 

 

Wat zijn de voorzorgsmaatregelen voor 

vrijgegeven geneesmiddelen, waarvan u beweert 

dat alle voorzorgsmaatregelen worden getroffen? 

Zoals ik al aan mevrouw Depoorter heb 

meegegeven, hebben de experts van het FAGG 

nagegaan wat de impact was van niet-conforme 

bewaring op de kwaliteit van de desbetreffende 

vaccins, die later gedoneerd werden aan Vietnam. 

Men kwam tot de vaststelling dat er geen 

negatieve impact was op basis van de 

stabiliteitsdata van de firma.  

 

Wanneer het deskundig advies concludeert dat de 

kwaliteit van de geneesmiddelen is gewaarborgd, 

heft de FOD Volksgezondheid de quarantaine op 

en worden de geneesmiddelen in kwestie 

gebruikt, om de continuïteit van de zorg voor 

Belgische patiënten te verzekeren of om onze 

solidariteit te tonen door in te gaan op een 

dringend verzoek van een land in nood. 

 

De kwaliteit van de geneesmiddelen die ter 

beschikking gesteld worden van de patiënten, wie 

het ook zijn, is een absolute prioriteit voor mijn 

administratie. Het zou namelijk vanuit ethisch en 

gezondheidsoogpunt niet verantwoord zijn om 

geneesmiddelen te schrappen wanneer uit 

expertise blijkt dat zij van goede kwaliteit zijn en 

kunnen voorzien in de volksgezondheid waarvoor 

wij verantwoordelijk zijn.  

 

Uw laatste vraag was of ik erken of er een en 

ander fout is gelopen en wat ik zal doen om 

dergelijke fouten in de toekomst te vermijden. De 

procedures om de kwaliteit en veiligheid te 

garanderen werden gevolgd en in deze kwestie 

zijn geen fouten aangetoond, laat staan fouten 

met een impact op de volksgezondheid.  

 

Mevrouw Depoorter, u voegt ook vragen over een 

recente publicatie in Het Laatste Nieuws toe, maar 

goed. In Het Laatste Nieuws werd er gezegd dat ik 

geruisloos en zonder duidelijke reden een nieuwe 

openbare aanbesteding heb uitgeschreven voor 

de verdeling van de vaccins. Er werd ook gezegd 

dat mevrouw Crevits zich heel ongerust had 

getoond tijdens de IMC. Dat laatste klopt niet. 

Mevrouw Crevits heeft daarover niets gezegd 

tijdens de IMC. Haar kabinetschef heeft dat even 

besproken in logische termen, die mevrouw 

Crevits daarna hernomen heeft in een reactie op 

het artikel. Ze zei dat de continuïteit een 

belangrijke zorg is wanneer men zo'n 

verdelingsoperatie met een andere verdeler 

uitvoert. Dat is evident en daarmee ben ik het 

eens. Het is echter volstrekt onjuist dat mevrouw 

Crevits er een groot probleem van zou hebben 

gemaakt tijdens de IMC. Ik weet niet vanwaar dat 

komt. 

 

Ten tweede is dat ook helemaal niet geruisloos 

gebeurd. Het is een openbare aanbesteding, dus 

dat is een publiek procedé. 

 

Ten derde is die beslissing genomen omdat de 

budgettaire kosten die wij droegen en nog zouden 

dragen voor de betaling van de bestaande 

verdeler, duidelijk uit de pan begonnen te 

swingen. We zouden dus over de voorziene 

budgettaire middelen gaan. Men heeft gezegd dat 

er een nieuwe aanbesteding uitgeschreven moest 

worden voor vaccins en dat het goed zou zijn als 

ik dat deed. Men heeft aangeraden tot een 

gecentraliseerde benadering te hanteren voor de 

verdeling van vaccins en geneesmiddelen, omdat 

dat veel efficiënter zou zijn. Naar aanleiding van 

de begrotingsbekommernissen die geuit werden, 

heb ik dus een nieuwe openbare aanbesteding 

uitgeschreven. Dat is volstrekt openbaar gebeurd, 

daar was niets geruisloos aan. Ik heb aan 

Het Laatste Nieuws gezegd dat ik daar geen 

verdere informatie over kon geven, aangezien het 

om een lopende gunningsprocedure ging. Ik kon 

dus verder geen informatie geven over hoe die 

gunningsprocedure liep of over welke 

aanbiedingen er binnenkwamen enzovoort. 
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02.05  Kathleen Depoorter (N-VA): Mijnheer de 

minister, wat Vietnam betreft zegt u dat u een 

risicoanalyse hebt uitgevoerd en dat die vaccins in 

orde bleken. Zoals u weet, heb ik zelf nog in het 

vaccinatiecentrum gewerkt. Van één ding ben ik 

zeker, namelijk dat onze Vlaamse patiënten die 

vaccins niet ingespoten zouden krijgen. Als we 

vaccins doneren, dienen we dezelfde richtlijnen te 

hanteren voor mensen in het buitenland als voor 

onze eigen burgers. Dat is niet gebeurd.  

 

Verder hebt u ook gezegd dat u met Vietnam bent 

overeengekomen dat de vaccins in kwestie nog 

maar drie weken bruikbaar waren. De door u 

gemaakte fout is later zelfs door de WHO 

rechtgezet. Er is de specifieke richtlijn gekomen 

dat vaccins drie maanden voor de vervaldatum 

gedoneerd moeten worden. Het is wel degelijk 

een blunder. U kunt zich achter een risicoanalyse 

verstoppen, maar ook daar hebt u de algemene 

wetenschappelijke richtlijnen, de algemene 

internationale afspraken, niet toegepast. Ook daar 

wordt dus toch wel bewezen dat de werkwijze van 

de federale overheid niet correct was ten opzichte 

van burgers in een ander land. Dat is een ernstige 

zaak. 

 

Wat de swabs van iClean betreft, u doet er alles 

aan om te zeggen dat u er niet bij betrokken was, 

maar ik stel vast dat in augustus 2021, toen u toch 

al acht maanden minister was, de helft van die 

swabs in quarantaine zijn vrijgegeven en gebruikt. 

Wij hebben een Europese richtlijn rond medische 

hulpmiddelen goedgekeurd. Dat wil de facto 

zeggen dat als een of andere expert zegt dat het 

niet steriel moet zijn, we alles aan onze laars 

lappen en het niet meer steriel hoeft te zijn. Ik 

herhaal dat dit le triangle de la mort is. Er kan hier 

effectief een probleem zijn. 

 

Wat die experts ook zeggen, ik stel u de vraag of 

er in augustus 2021 dan geen enkele conforme 

swab in ons land te vinden was. Heeft de hele 

wereld in augustus en september 2021 getest met 

niet-steriele swabs? Het FAGG stelt zelfs dat het 

de herkomst van de swabs waarover we het 

hebben niet kent. Beweert u hier nu dat het 

logisch is dat een medisch hulpmiddel in de 

handel wordt gebracht zonder dat men de 

herkomst kent, zonder dat men weet waar en 

onder welke omstandigheden het werd 

geproduceerd? Dat is immers wat het FAGG 

aangeeft. U hebt hier een risico genomen. 

 

Net hetzelfde met de toxiciteitsanalyse. U hebt mij 

op 14 september gezegd dat de analyse werd 

uitgevoerd en nu komt u hier met een verhaal van 

extractie. Extractie is geen wrijving. Als we in de 

neus gaan met een swab met vezeltjes, dan is het 

de wrijving die de restresiduen van vezeltjes 

veroorzaakt. Dat doet men niet met extraheren in 

een vloeistof. U hebt een risico voor de 

volksgezondheid genomen en u praat dat goed. 

 

We hebben het al vaker gehad over de vervallen 

vaccins, maar u hebt geen antwoord gegeven op 

een vraag die ik u nu al drie keer heb gesteld. Hoe 

zit het met de roterende strategische stock van 

vandaag? Zijn daar non-conformiteiten? Klopt het 

dat 60 % zal moeten worden vernietigd? 

 

02.06 Minister Frank Vandenbroucke: Mevrouw 

Depoorter, ik heb een gedetailleerd antwoord 

gegeven over deze vraag, over de stock. Ik zal dat 

niet altijd herhalen en weet dit ook niet vanbuiten. 

Er is niets gewijzigd aan de informatie die 

daarover is verspreid. 

 

02.07  Kathleen Depoorter (N-VA): Dat antwoord 

hebt u niet gegeven. U hebt het antwoord van 

vroeger gegeven en hoe die ATP-controle tot 

stand is gekomen. 

 

02.08 Minister Frank Vandenbroucke: Ik begrijp 

dat u altijd opnieuw deze vragen stelt, maar ik zal 

niet altijd opnieuw dezelfde antwoorden geven. 

Lees het verslag van deze commissie van een 

paar weken geleden. Daar vindt u het antwoord op 

die vraag in alle details.   

 

02.09  Kathleen Depoorter (N-VA): Hebt u non-

conformiteiten vastgesteld in de strategische stock 

in de voorbije maanden waarvoor u tot vernietiging 

zal moeten overgaan of waardoor u in alle haast 

heeft geprobeerd de stock toch roterend te 

krijgen? Dit is een expliciete vraag die ik u stel en 

waarop ik geen antwoord van u krijg.  

 

Bedankt voor uw antwoord op het Medistaverhaal. 

Vandaag is de aanbesteding nog lopende. 

Volgens u verloopt die niet geruisloos. Hebt u de 

aanbesteding in samenspraak met de deelstaten 

gedaan? Hoe groot was de overschrijding van het 

budget? Hoe komt het dat er zomaar een 

overschrijding van een budget kan gebeuren? 

Wanneer u een aanbesteding doet, dan ligt dat 

toch vast of had u een vrij lopende aanbesteding 

die zomaar ingevuld kon worden? 

 

Wanneer u Medista hebt toegewezen, heb ik u 

erop gewezen dat het een firma was die nog niet 

zo gekend was binnen de medisch-

farmaceutische sector voor het vervoer van 

diepvriesmedicijnen of medicijnen die gekoeld 

moesten worden rondgedeeld. Het was een 
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aanbesteding zonder voorafgaande 

bekendmaking. Dat was op dat moment wel de 

gewoonte. Heeft het daarmee te maken? Zijn er 

fouten geslopen in de aanbesteding destijds? We 

hebben daar al een aantal discussies over gehad. 

Zal het nu volledig openbaar zijn? Worden er nu 

concrete begrotingsmatige afspraken gemaakt? 

Hebt u een fout gemaakt bij de aanbesteding van 

Medista? Dat kan ik hier vandaag uit concluderen. 

Het is heel belangrijk te weten of die beslissing 

effectief in samenspraak met de deelstaten werd 

genomen. 

 

02.10  Dominiek Sneppe (VB): Mijnheer de 

minister, als ik het over vervalste swabs heb, dan 

zijn dat niet mijn woorden, maar dan is dat een 

verwijzing naar het artikel waarover mijn vragen 

gaat. U speelt hier ook een woordspelletje. 

Vervalste swabs of non-conforme swabs, dat is 

voor mij min of meer hetzelfde. Dat zijn swabs die 

niet voldoen aan de reglementering. 

 

Volgens u en volgens professor Goossens is dat 

ook niet nodig. Dat vind ik eigenaardig. Ik 

vermoed dat professor Goossens voor een stuk 

betrokken partij is, want geen swabs betekent 

geen testen en geen testen betekent geen 

inkomen voor zijn labo, denk ik dan. 

 

Als die swabs niet steriel moeten zijn, waarom 

wordt er dan een steriliteitcertificaat gevraagd? De 

swabs moeten wel steriel zijn, behalve die die niet 

steriel moeten zijn. Dat is toch een dubieuze zaak. 

 

Ik vroeg naar de traceerbaarheid om te kunnen 

nagaan of er tussen de non-conforme swabs meer 

valspositieve of meer valsnegatieve resultaten 

zitten. Het is belangrijk om te weten waar die 

swabs naartoe zijn gegaan. We moeten toch 

weten of er een verschil zit in de resultaten tussen 

de steriele en niet-steriele swabs? 

 

Uw antwoord over de houdbaarheidsdatums van 

geneesmiddelen en vaccins vond ik ook raar. Als 

de houdbaarheidsdatum ei zo na verstreken is, 

doet men een stabiliteitstest. Dan beslist men of 

de houdbaarheidsdatum kan worden verlengd en 

of de geneesmiddelen nog verder kunnen worden 

gebruikt. Waarom moet er dan een 

houdbaarheidsdatum op staan, vraag ik mij dan 

af. 

 

Ik treed mijn collega bij. Het geblunder van deze 

en de vorige regering blijft bestaan. U leert niet uit 

wat het verleden ons heeft geleerd. U blijft uw 

eigen wil doordrukken, ten koste van de 

volksgezondheid. 

 

02.11  Kathleen Depoorter (N-VA): Mijnheer de 

voorzitter, komen er nog antwoorden van de 

minister op de bijkomende vragen? 

 

Dan zullen wij die in de plenaire vergadering 

moeten stellen.  

 

Moties 

Motions 

 

De voorzitter: 

 

Tot besluit van deze bespreking werden volgende 

moties ingediend. 

En conclusion de cette discussion, les motions 

suivantes ont été déposées. 

 

Een motie van aanbeveling werd ingediend door 

mevrouw Kathleen Depoorter en luidt als volgt: 

"De Kamer, 

gehoord de interpellatie van mevrouw Kathleen 

Depoorter 

en het antwoord van de vice-eersteminister en 

minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, 

- gelet op het feit dat de Belgische regering 

280.000 geneesmiddelen aan Oekraïne leverde 

die op het punt stonden te vervallen, hetgeen in 

strijd is met de internationaal ter zake 

gehanteerde normen; 

- gelet op het gegeven dat een beschadigde 

voorraad covid-vaccins geleverd werd aan 

Vietnam, blijkbaar met volledige kennis ter zake; 

- gelet op het feit dat deze leveringen als bewuste 

pogingen gezien kunnen worden om de eigen 

vervallen voorraad, die tijdens coronapandemie 

werd opgebouwd maar kennelijk niet goed genoeg 

werd opgevolgd, elders te dumpen; 

- overwegende dat het FAGG en de 

FOD Volksgezondheid op de hoogte bleken te zijn 

van problemen met diverse voorraden 

neuswissers; 

- gelet op het feit dat deze niet-betrouwbare 

neuswissers, alsook de testresultaten die hiermee 

bekomen werden, niet uit circulatie werden 

genomen of herroepen werden; 

- gelet op het feit dat vele burgers hierdoor 

foutieve diagnoses omtrent covid-besmettingen 

ontvingen, met alle gevolgen van dien (onnodige 

quarantaines, onaangepast gedrag met het oog 

op een beperking van verdere besmettingen, etc.); 

- gezien de vele vragen die gerezen zijn m.b.t. de 

concrete opvolging van de bewaring, het vervoer, 

de verdeling, de ophaling en de statusbepaling 

van covid-vaccins; 

- gelet op het feit dat de actuele status van vele 

covid-vaccins kennelijk niet te bepalen valt en 

hierdoor een risico vormt voor uiteindelijk gebruik; 

- gelet op het feit dat de risicoanalyses niet 
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voldoende ondersteund werden en hierdoor 

onnodige risico's voor de burgers zijn gecreëerd 

door de overheid; 

vraagt de regering 

- te erkennen dat er fundamentele problemen zijn 

met de statusopvolging van de verschillende loten 

covid-vaccins; 

- een grondige screening van de huidige 

procedures ter zake te laten uitvoeren; 

- te erkennen dat de donatie van bepaalde covid-

vaccins (met name die met bestemming Oekraïne 

en Vietnam) niet gebeurde volgens de geijkte 

internationale voorschriften; 

- de opvolging van de beschikbare covid-vaccins 

beter te organiseren en met de 

FOD Volksgezondheid prioriteit te geven aan de 

veiligheid van de vaccins en de burgers; 

- te garanderen dat de nodige maatregelen 

genomen worden om de gezondheidsrisico's voor 

burgers (zowel in ons land als in de landen 

waaraan covid-vaccins, geneesmiddelen, testen, 

persoonlijke beschermingsmiddelen en medische 

hulpmiddelen gedoneerd worden) en eventuele 

vernietigingskosten voor de ontvangende landen 

van voornoemde donaties zo laag mogelijk te 

houden; 

- steeds een volledige inventaris bij te houden en 

ter inzage te houden ter bepaling van de bruikbare 

covid-vaccins, inclusief aankoop- en vervaldata, 

oorsprong, afgelegde weg, status, bijzonderheden 

en uiteindelijke bestemming; 

- steeds een volledige inventaris bij te houden en 

ter inzage te houden ter bepaling van de niet-

bruikbare of niet te bepalen covid-vaccins, 

inclusief aankoop- en vervaldata, oorsprong, 

afgelegde weg, status, bijzonderheden en 

uiteindelijke bestemming; 

- een overzicht op te stellen van de risico's m.b.t. 

de voorraad covid-vaccins, geneesmiddelen, 

testen, persoonlijke beschermingsmiddelen en 

medische hulpmiddelen waar de 

FOD Volksgezondheid kennis van heeft, en mede 

te delen welke maatregelen er in dit kader 

genomen zullen worden, met tijdslijn." 

 

Une motion de recommandation a été déposée 

par Mme Kathleen Depoorter et est libellée 

comme suit: 

"La Chambre, 

ayant entendu l'interpellation de Mme Kathleen 

Depoorter 

et la réponse du vice-premier ministre et ministre 

des Affaires sociales et de la Santé publique, 

- eu égard au fait que le gouvernement belge a 

livré à l’Ukraine 280 000 médicaments sur le point 

d’arriver à péremption, ce qui est contraire aux 

normes appliquées en la matière à l’échelle 

internationale; 

- eu égard au fait qu’un stock endommagé de 

vaccins contre la covid-19 a été livré au Vietnam, 

apparemment en toute connaissance de cause; 

- eu égard au fait que ces livraisons peuvent être 

considérées comme des tentatives délibérées de 

nous débarrasser dans un autre pays de nos 

propres stocks périmés, qui ont été constitués 

pendant la pandémie de la covid-19 mais n’ont 

manifestement pas fait l’objet d’un suivi 

suffisamment attentif; 

- considérant que l’AFMPS et le SPF Santé 

publique se sont avérés avoir eu connaissance de 

problèmes liés à différents stocks d’écouvillons; 

- eu égard au fait que ces écouvillons non fiables, 

ainsi que les résultats des tests obtenus au moyen 

de ces écouvillons, n’ont pas été retirés de la 

circulation ou rappelés; 

- eu égard au fait qu’un grand nombre de nos 

concitoyens ont ainsi reçu des diagnostics erronés 

au sujet de contaminations avec la covid-19, avec 

toutes les conséquences qui en découlent 

(quarantaines inutiles, comportement inadapté en 

vue de limiter le risque de contaminations en 

cascade, etc.); 

- eu égard aux nombreuses questions qui se sont 

posées quant au suivi concret de la conservation, 

du transport, de la distribution, de la collecte et de 

la détermination du statut des vaccins contre la 

covid-19; 

- eu égard au fait qu’il est manifestement 

impossible de déterminer le statut actuel de 

nombreux vaccins contre la covid-19 et que cette 

impossibilité présente un risque pour l’utilisation 

finale; 

- eu égard au fait que les analyses de risques 

n’ont pas été suffisamment soutenues et que les 

pouvoirs publics ont ainsi créé des risques inutiles 

pour nos concitoyens; 

demande au gouvernement 

- de reconnaître que des problèmes 

fondamentaux se posent quant au suivi du statut 

des différents lots de vaccins contre la covid-19; 

- de faire réaliser une analyse approfondie des 

procédures actuelles en la matière; 

- de reconnaître que les dons de certains vaccins 

contre la covid-19 (à savoir, ceux destinés à 

l’Ukraine et au Vietnam) n’ont pas été faits 

conformément aux prescriptions internationales 

en vigueur; 

- de mieux organiser le suivi des vaccins 

disponibles contre la covid-19 et de donner la 

priorité, avec le SPF Santé publique, à la sécurité 

des vaccins et à celle de nos concitoyens; 

- de garantir que les mesures nécessaires seront 

prises pour réduire autant que possible les risques 

sanitaires pour nos concitoyens (tant dans notre 

pays que dans les pays auxquels il est fait don de 

vaccins contre la covid-19, de médicaments, de 
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tests, d’équipements de protection individuelle et 

de dispositifs médicaux) ainsi que les frais de 

destruction éventuels de ces dons pour les pays 

bénéficiaires des dons susmentionnés; 

- de tenir systématiquement et de mettre à 

disposition aux fins de sa consultation un 

inventaire complet permettant de déterminer les 

vaccins utilisables contre la covid-19, y compris 

les dates d’achat et de péremption, l’origine, le 

chemin parcouru, le statut, les particularités et la 

destination finale; 

- de tenir systématiquement et de mettre à 

disposition aux fins de sa consultation un 

inventaire complet permettant de déterminer les 

vaccins inutilisables ou au statut impossible à 

déterminer, y compris les dates d’achat et de 

péremption, l’origine, le chemin parcouru, le statut, 

les particularités et la destination finale; 

- d’établir un aperçu des risques liés aux stocks de 

vaccins contre la covid-19, de médicaments, de 

tests, d’équipements de protection individuelle et 

de dispositifs médicaux dont le SPF Santé 

publique a connaissance, et de communiquer 

quelles mesures seront prises dans ce cadre, en 

précisant le calendrier." 

 

Een eenvoudige motie werd ingediend door 

mevrouw Karin Jiroflée. 

Une motion pure et simple a été déposée par 

Mme Karin Jiroflée. 

 

Over de motie zal later worden gestemd. De 

bespreking is gesloten. 

Le vote sur la motion aura lieu ultérieurement. La 

discussion est close. 

 

02.12  Steven Creyelman (VB): Mijnheer de 

voorzitter, mag ik even gebruikmaken van uw 

goedheid en de flexibiliteit van collega Depoorter 

om de volgende vraag op de agenda eerst te 

behandelen, want over een kwartier moet ik 

aanwezig zijn in de commissie voor 

Legeraankopen en -verkopen? 

 

De voorzitter: Geen bezwaar?  

 

Dan kunt u als eerste uw vraag stellen, mijnheer 

Creyelman.  

 

03 Samengevoegde vragen van 

- Kathleen Depoorter aan Frank Vandenbroucke 

(VEM Sociale Zaken en Volksgezondheid) over 

"De herziening van het margesysteem van de 

geneesmiddelenverdelers" (55028730C) 

- Steven Creyelman aan Frank Vandenbroucke 

(VEM Sociale Zaken en Volksgezondheid) over 

"De herziening van het margesysteem van 

groothandelaars-verdelers van 

geneesmiddelen" (55028834C) 

- Daniel Bacquelaine aan Frank Vandenbroucke 

(VEM Sociale Zaken en Volksgezondheid) over 

"De vraag van de verdelers van 

geneesmiddelen om hun marge aan de 

gezondheidsindex te koppelen" (55029494C) 

03 Questions jointes de 

- Kathleen Depoorter à Frank Vandenbroucke 

(VPM Affaires sociales et Santé publique) sur 

"La révision du système de marges des 

distributeurs de médicaments" (55028730C) 

- Steven Creyelman à Frank Vandenbroucke 

(VPM Affaires sociales et Santé publique) sur 

"La révision du système de marges des 

grossistes-répartiteurs pharmaceutiques" 

(55028834C) 

- Daniel Bacquelaine à Frank Vandenbroucke 

(VPM Affaires sociales et Santé publique) sur 

"Les distributeurs de médicaments demandent 

la liaison de leur marge à l'indice-santé" 

(55029494C) 

 

03.01  Steven Creyelman (VB): Mijnheer de 

minister, ik verwijs naar de tekst van de 

ingediende vraag. 

 

Comeos is een organisatie die de Belgische 

handel en diensten vertegenwoordigt. De leden 

van Comeos verkopen aan bedrijven of 

rechtstreeks aan de consument. Zij zijn actief in 20 

verschillende sectoren. Een hiervan is de 

farmasector. 

Deze sector verenigt de groothandelaars-

verdelers van geneesmiddelen. Er wordt gezorgd 

voor de dagelijkse verdeling van geneeskundige 

producten aan apothekers in België. Binnen 

Comeos zijn deze bedrijven gegroepeerd onder de 

noemer van Nationale Vereniging van 

Groothandelaar-Verdelers van Geneesmiddelen 

(NVGV) 

Volgens Comeos - sector pharma is er nood aan 

een herziening van het wettelijk bepaalde 

margesysteem. De verhoging van de wettelijk 

geplafonneerde brutomarge dekt onvoldoende de 

gestegen explotatiekost.  

 

1. Bent u op de hoogte van deze problematiek? 

2. Zijn hieromtrent reeds gesprekken bezig met de 

sector? Zo ja, hoever zijn deze gevorderd? Zo 

niet, bent u van plan om hieromtrent een gesprek 

aan te gaan met de sector? 

3. Er wordt gevraagd om dit margesysteem te 

koppelen aan de indexatie, gelijklopend met de 

stijgende uitbatingskosten. Wat denkt u hiervan? 

Bent u van plan hierop in te gaan? 

4. Ook vraagt de sector om erkenning in het 

openbaar gezondheidssysteem voor de rol die de 

verdelers opnemen t.a.v. de patiënt. Bent u het 


