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België speelt een sleutelrol in de bestrijding van corona. We

bedenken, maken, testen, produceren en verdelen in belangrijke

mate coronavaccins, voor heel de wereld. En daarbij spelen heel wat

vrouwen een belangrijke rol. Zes vaccinvrouwen aan het woord!

tekst Kaatje De Coninck foto’s Kris De Smedt
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Linde Buntinx (32) en mama Hilde Bollen (58)

“Medicijnontwikkeling is ineens
minder een vervanmijnbedshow”

Linde: “Mijn vader is psychiater en

voerde al 25 jaar op kleinere schaal klini-
sche studies uit naar nieuwe behandelin-

gen voor zijn patiënten. Sinds 2018 run
ik samen met hem ANIMA Research in

Alken en hebben we een onderzoekscen-
trum gebouwd, waar patiënten ook kun-
nen overnachten. Ik heb biomedische
wetenschappen gestudeerd, met een doc-

toraat in klinische studies. Labowerk
stond voor mij te ver van de patiënt af: ik

wil echt het effect van mijn werk voelen

en zien. Studies zijn een onmisbaar deel-
tje om nieuwe en betere medicijnen naar

de mensen te brengen, en dat geeft im-

mens veel voldoening.” Hilde: “Ik heb 33

jaar als huisarts gewerkt. Begin vorig jaar
heb ik van heel dichtbij gezien hoe hard
corona kan zijn. In het begin waren wij

bijna bang van onze eigen patiënten, ie-

dereen was een potentiële ziektehaard. Ik

liep al vroeg met een mondmasker op.

We hebben veel patiënten verloren, Al-

ken is zwaar getroffen geweest in de eer-

ste golf. Omdat ik het wat rustiger aan

wilde doen, ben ik kort daarna gestopt

als huisarts. Maar dat heeft niet lang ge-
duurd.” (lacht)

Linde: “We zijn onszelf altijd heel be-
wust geweest van het risico: ik was in

maart net zwanger van mijn eerste kind-
je, mijn vader is risicopatiënt. Toen de
eerste aanvragen kwamen voor corona-
studies, wilden we daar dan ook graag

aan meewerken. Er loopt nu een studie
bij 1.060 mensen naar het effect van een

tweede prik met het J&J-vaccin. Zijn zij
beter beschermd dan wie één vaccin

heeft gekregen? In een tweede studie die-

nen we antistoffen van AstraZeneca

rechtstreeks toe aan wie een hoog risico

loopt op corona door hun beroep of
door hun medische achtergrond. Biedt

dit meer bescherming dan het vaccin?

En binnenkort hopen we een test met

een Chinees vaccin te beginnen.” Hilde:
“Op korte tijd is ANIMA ongelofelijk ge-
groeid. Al die proefpersonen die ge-
screend en begeleid moeten worden,

nieuwe verpleegkundigen opleiden ...
Dat doe ik, sinds de zomer draai ik volop

mee, maar voorlopig geeft me dat net

zeer veel energie. Ik heb het gevoel dat ik
iets kan doen, dat ik niet zomaar moet

toekijken hoe mensen ziek worden.”
Linde: “Ik heb corona gehad, is een

vaccin nog nodig? Hoe zit het met een

Op de foto

mRNA-vaccin? Mensen weten dat we

hiermee bezig zijn, zijn op zoek naar in-

formatie en hebben nood aan iemand

die dit in mensentaal kan uitleggen. We

krijgen veel vragen en ik geef daar graag

antwoord op. Ik heb ook het idee dat

mensen nu beter begrijpen wat we doen,

waarom proeven nodig zijn, wat erbij
komt kijken. Medicijnontwikkeling is in-

eens minder een ver-van-mijn-bed-

show.” Hilde: “Het is ongelofelijk hoe-
veel mensen zich spontaan aandienden

om deel te nemen! We hebben zelfs
mensen moeten weigeren. Natuurlijk
deels omdat ze hopen dat ze het vaccin

krijgen, ik had hier onlangs nog een oma

die huilend zei dat ze dan eindelijk haar
kleinkinderen weer kon vastnemen.

Maar de grootste reden is dat ze kunnen

helpen strijden tegen dat verdomde vi-

rus. Dat leeft echt. Men voelt zich ook
veilig bij ons: je krijgt een vaccin én

wordt opgevolgd. Het idee dat mensen

als proefkonijnen worden behandeld tij-
dens een studie, is gelukkig echt wel
weg."

als huisarts. Maar dat heeft niet lang ge-alshuisarts. Maar dat heeft niet langge- i ..(1'Linde: "Dit coronajaar is voor ons be-
4,-\7I

duurd."(lacht)drijf levensveranderendgeweest: we zijn

Linde: "We zijn onszelf altijd heel be- exponentieel gegroeid en krijgen al aan-

wust geweest van het risico: ik was in'• _...
_

, vragen om andere vaccins te testen. Ik
---1 : ---1'

maart net zwanger van mijn eerste kind- rjben daar blij mee en ben vooral trots op

je,mijn vader is risicopatiënt. Toende!~."-...Par vonihoe ons team dit heeft opgevangen, maarjeerste aanvragen kwamen voor corona-•ieerlijk? 2020 is voor mij vooralhet jaar.,.
studies, wilden we daar dan ookgraag'waarin ik mama ben geworden." Hilde:
aan meewerken. Er loopt nu eenstudie "En ik Omi. (lacht) Doordat we samen-

bij 1.060 mensen naar het effect van een -werken en naast elkaar wonen,zaten we-k. ,' l'i
tweede prik met het J&J-vaccin. Zijnzijin elkaars bubbel en kon ik gelukkig
beter beschermd dan wie éénvaccin mijn eerstekleindochter vastpakken."
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MAMA HILDELinde Buntinx (32) en mama Hil-

de Bollen (58) doen als studie Blazer Object Top H&M

coördinator en onderzoeksleider Top en broekC&A

DOCHTER LINDE

Rok Asos.com

Wie is ...

Linde: “Dit coronajaar is voor ons be-
drijf levensveranderend geweest: we zijn
exponentieel gegroeid en krijgen al aan-

vragen om andere vaccins te testen. Ik

ben daar blij mee en ben vooral trots op

hoe ons team dit heeft opgevangen, maar

eerlijk? 2020 is voor mij vooral het jaar

waarin ik mama ben geworden.” Hilde:
“En ik Omi. (lacht) Doordat we samen-

werken en naast elkaar wonen, zaten we
in elkaars bubbel en kon ik gelukkig

mijn eerste kleindochter vastpakken.”

MAMA HILDE

Blazer Object

Top en broek C&A

Schoenen H&M

Armband en oorbellen Elisa Lee

Ketting Victoria

Linde Buntinx (32) en mama Hil

de Bollen (58) doen als studie

coördinator en onderzoeksleider

Linde: “Dit coronajaar is voor ons be-

klinische studies. In hun familie- SchoenenH&M Schoenen Primark

bedrijf in Alken loopt de grootstebedrijf in Alken loopt de grootste Armband en oorbellen Elsa Lee Oorbellen Victoria

studie naar het effect van eenstudie naar het effect van eenKetting Victoria

tweede prik met het J&Jvaccin.

DOCHTER LINDE

Top H&M

Rok Asos.com

Schoenen Primark

Oorbellen Victoria

tweede prik met het J&J-vaccin.
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identificeren, die ook in andere virussen

van de coronafamilie voorkomen, waar
we een vaccin op kunnen baseren. We

mikken op langetermijnbescherming te-

gen COVID-19, omdat het vaccin breed

werkzaam zou zijn, en dus ook tegen de

vele varianten die opduiken. De werk-

zaamheid van die theorie is al aange-

toond in het labo, het doel is om dit in

klinische studies verder te onderzoeken.

Er is nu veel aandacht en geld voor on-
derzoek naar COVID-19, we hopen dus

binnen enkele jaren iets in handen te

hebben dat werkt. Maar het blijft onder-

zoek, dan weet je dat onderweg nog veel

kan misgaan."
'Ik heb dit werkveld gekozen omdat

ik een verschil wilde maken in mensen-
levens. Ik werk niet rechtstreeks met pa-

tiënten en zit vooral achter de computer,

Lore VanOudenhove(25)maar ik lever zo wel een bijdrage in het

aanpakken van belangrijke ziektes of

"Ikwildeeenverschil problemen. Dit virus teistert de hele we-

reld en heeft al veel slachtoffers geëist,

het voelt dus zeker als belangrijk onder-makeninmensenlevens99 zoek en ik ben best trots dat ik daaraan

kan meewerken. Maar dat had en heb ik

niet ons kankeronderzoek evenzeer.
"Onze missie is eigenlijk het ontwik- wetenschappers rond de koffiemachine Misschien dat het voor de buitenwereld,

kelen van een gepersonaliseerde kanker- over praten. (lacht) We hebben ons dan mijn oma en opa bijvoorbeeld, nu wel

therapie. De bedoeling is tumorspecifie- met een aantal gefocust op COVID-19 iets duidelijker is wat ik doe en wat dat

ke veranderingen in iemands DNA te en probeerden uit te zoeken welke deel- kan betekenen, en dat is wel fijn. Voor

identificeren, die dan kunnen aangeval- tjes van het RNA van het virus, z'n unie- mezelf verlang ik er nu vooral naar dat

len worden met een uniek kankervaccin. ke code, interessant konden zijn om een het normale leven weer begint en dat ik

Toen duidelijk werd dat corona geensterke immuunrespons op te wekken. opnieuw met mijn collega's rond de kof-

voorbijgaand virus zou zijn, hadden we We zijn er met onze algoritmes in ge- fiemachine kan staan. Je ziet dat daar

snel het gevoel dat we onze technologieslaagd een twintigtal beloftevolle pepti- ook over belangrijke zaken wordt ge-

ook daar konden inzetten. Dat is waar den (aminozuren in het virus, nvdr.) te sproken!"

Wieis...Op de foto

Lore Van Oudenhove (25)

“Ik wilde een verschil
maken in mensenlevens”

“Onze missie is eigenlijk het ontwik- wetenschappers rond de koffiemachine

over praten. (lacht) We hebben ons dan

met een aantal gefocust op COVID-19

en probeerden uit te zoeken welke deel-
tjes van het RNA van het virus, z’n unie-

ke code, interessant konden zijn om een
sterke immuunrespons op te wekken.

We zijn er met onze algoritmes in ge-

slaagd een twintigtal beloftevolle pepti-

den (aminozuren in het virus, nvdr.) te

kelen van een gepersonaliseerde kanker-

therapie. De bedoeling is tumorspecifie-

ke veranderingen in iemands DNA te

identificeren, die dan kunnen aangeval-
len worden met een uniek kankervaccin.

Toen duidelijk werd dat corona geen

voorbijgaand virus zou zijn, hadden we
snel het gevoel dat we onze technologie
ook daar konden inzetten. Dat is waar

identificeren, die ook in andere virussen

van de coronafamilie voorkomen, waar

we een vaccin op kunnen baseren. We

mikken op langetermijnbescherming te-

gen COVID-19, omdat het vaccin breed

werkzaam zou zijn, en dus ook tegen de

vele varianten die opduiken. De werk-

zaamheid van die theorie is al aange-

toond in het labo, het doel is om dit in

klinische studies verder te onderzoeken.

Er is nu veel aandacht en geld voor on-
derzoek naar COVID-19, we hopen dus

binnen enkele jaren iets in handen te

hebben dat werkt. Maar het blijft onder-

zoek, dan weet je dat onderweg nog veel

kan misgaan.”
“Ik heb dit werkveld gekozen omdat

ik een verschil wilde maken in mensen-
levens. Ik werk niet rechtstreeks met pa-

tiënten en zit vooral achter de computer,

maar ik lever zo wel een bijdrage in het

aanpakken van belangrijke ziektes of

problemen. Dit virus teistert de hele we-
reld en heeft al veel slachtoffers geëist,

het voelt dus zeker als belangrijk onder-

zoek en ik ben best trots dat ik daaraan

kan meewerken. Maar dat had en heb ik

met ons kankeronderzoek evenzeer.

Misschien dat het voor de buitenwereld,
mijn oma en opa bijvoorbeeld, nu wel

iets duidelijker is wat ik doe en wat dat

kan betekenen, en dat is wel fijn. Voor

mezelf verlang ik er nu vooral naar dat

het normale leven weer begint en dat ik

opnieuw met mijn collega’s rond de kof-

fiemachine kan staan. Je ziet dat daar

ook over belangrijke zaken wordt ge-

sproken!”

Wie is... Op de foto

Jumpsuit FAM the label

Schoenen Steve Madden

Oorbellen Victoria

“Ik wilde een verschil

Lore Van Oudenhove (25) is bio- Jumpsuit PAP the label

informaticus bij myNEO, eeninformaticus bij myNEO, een Schoenen Steve Padden

startup die onderzoek doet naarstart-up die onderzoek doet naar Oorbellen V ctoria

€10
een ‘universeel’ coronavaccin.een 'universeel' coronavaccin.

Haar grootouders begrijpen nuHaar grootouders begrijpen nu
iets beter wat hun kleindochteriets beter wat hun kleindochter

elke dag doet op het werk.elke dag doet op het werk.
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Ann Buts (50)

“Toen we een vaccin aan het
ontwikkelen waren, voelde je
de buzz door heel het bedrijf”

“Ik ben na mijn studies chemie met-

een bij Janssen komen werken. Veel

mensen zeiden toen: da’s voor het leven.

Als 23-jarige leek me dat sterk, maar

kijk, het is waar en dat is zeker dankzij

alle kansen die je hier krijgt om door te

groeien. Zo ben ik begonnen in het labo,

vandaag ben ik hoofd van onze distribu-

tieafdeling. Mijn team zorgt ervoor dat
alle geneesmiddelen veilig en op tijd te-

rechtkomen bij ziekenhuizen, labo’s, lo-
kale magazijnen … en en dat in heel Euro-

pa, het Midden-Oosten en Afrika.”

“Bij de eerste coronaberichten bleef ik
rustig. Opnieuw zo’n virus dat daar ver

weg zit en blijft, dacht ik. Maar snel was

er nood aan een coronacrisisteam hier
op de campus, waarvan ik ook deel uit-

maakte, en was het duidelijk dat we in

actie moesten komen. In het begin was

ik toch even in paniek. Hoe werk je ver-

der binnen een pandemie? Sommige

mensen kun je makkelijk van thuis uit

laten werken, maar in onze magazijnen

in Beerse en La Louvière hebben we let-
terlijk handen nodig. Elke dag gaan daar
enorme hoeveelheden producten naar

buiten waar mensen, patiënten, afhanke-
lijk van zijn. Het was het motto van dok-

ter Paul Janssen, en het hangt nog steeds
in het bedrijf: Patients are waiting. Dat

was dan ook mijn eerste zorg: hoe orga-

niseren we ons zodat onze mensen veilig

kunnen werken, maar ook de patiënten

geen enkel moment zonder hun noodza-

kelijke medicijnen zitten? In het begin

was er nog weinig geweten over het vi-

rus, dus dat was een rare spreidstand.

Alsof ik veilig thuis zat, en mijn mensen

elke dag risico’s moesten nemen. Geluk-

kig hebben we vanaf het begin echt inge-

zet op afstand houden, zorgvuldig han-
den wassen, maskers dragen, mensen in

quarantaine plaatsen als er kinderen of
familie besmet zouden zijn … en dankzij

die voorzorgsmaatregelen hebben we tot

nu toe alles goed kunnen controleren.”
“Snel daarna kwam het bericht dat J&J

een vaccin aan het ontwikkelen was, je

voelde de buzz door heel het bedrijf,

over afdelingen en landsgrenzen heen.
Iedere keer er goed nieuws kwam, gaf

dat iedereen een boost. Dit jaar brengt

voor de meeste werknemers extra druk
en stress met zich mee, maar iedereen
houdt dat net daarom vol: omdat we ons

allemaal deel voelen van dat groter ge-
heel. En meer dan ooit is het devies van

dokter Paul waar: nu wacht de hele we-

reld op ons. En je merkt dat mensen

daardoor boven zichzelf blijven uitstij-

gen. Je merkt ook een samenhorigheid

tussen farmabedrijven onderling. In

plaats van concurrenten in de race naar

Op de foto

niseren we ons zodat onze mensen veilig

Wie is ...0 Op de foto

Jurk H&MAnn Buts (50) is verantwoordeAnn Buts (50) is verantwoorde-

lijk voor de distributie van Janslijk voor de distributie van Jans- Laarzen Edited

sen Pharmaceutica (Johnson &sen Pharmaceutica (Johnson&Juwelen Vintage

Johnson). Haar team bereidtJohnson). Haar team bereidt

zich voor op de verdeling van hetzich voor op de verdeling van het

J&Jvaccin, en dat brengt bestJ&J-vaccin, en dat brengt best

wat spanning met zich mee.

een nieuw medicijn, juichen we voor el-
kaar: hoe sneller we hieruit willen gera-
ken, hoe meer er beschikbaar moet zijn,

die wetenschap zorgt voor een speciale

vibe. Rond de zomer konden we de eer-

ste vaccins uitsturen voor de klinische
studies fase drie, die overal begonnen.

Die eerste zending kunnen doen, gaf me

kriebels in de buik. Gewoon het gevoel

dat wij iets kunnen betekenen en niet

van de zijlijn moeten toekijken … ja, dit

jaar is toch extra speciaal geweest.”

“Onze planning is er, alle systemen

zijn opgezet, we hebben al een aantal dry

runs gedaan. Nu is het wachten tot de
volledige productiecyclus is doorgelopen

om met de distributie in Europa te star-

ten. Ondanks alle voorbereiding blijft

dat spannend: je hebt nooit alles in han-
den. Van buiten voel je de druk, maar

ook het vertrouwen. Jullie gaan dat goed

doen, hé Ann. Ik zeg dan altijd dat we al-
lemaal ons uiterste best doen voor ieder-
een. Soms hoor ik ook de twijfels: Zeg

Ann, is dat wel veilig, zo snel een vaccin?

Ik verwijs dan door naar de huisarts,

maar zeg wel dat ik tweehonderd pro-

cent vertrouwen heb in onze standaar-
den en data. En dat ik mij met plezier

laat vaccineren als het mijn beurt is.

(lacht) Hopelijk kan ik dan tegen de zo-

mer op vakantie!”

Jurk H&M

Laarzen Edited

Juwelen Vintage

wat spanning met zich mee.
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“Gewoon het gevoel dat wij iets kunnen betekenen"Gewoon hetgevoeldatwij ietskunnenbetekenen

en niet van de zijlijn moeten toekijken …”ennietvan dezijlijnmoetentoekijken ..."
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Elisabeth Heylen (35)

“Ik ben het laatste jaar
bijna elke dag aanwezig
geweest voor onze
onderzoekers” _.

.• ,
,i.._.,

"Mijn zoontje van vier zegt al eens: groot tekort aan beschermingsmateriaal.
stom coronavirusje, als mama weer naar Ik zie mij nog met een collega FFP3-

het labo moet, maar ik hoop wel dathij maskers ophangen en ontsmetten zodat

ooit trots zal zijn dat mama en haar col- we ze opnieuw konden gebruiken. We

lega's voorop gingen in de strijd tegen hebben veel middelen uitgetest om veilig

dat virusje.(lacht) Ons instituut heeft te desinfecteren, van UV tot waterstof-

een van de grootste hoog-bioveiligheids- peroxide. Als bioveiligheidsmanager

labo's in ons land, met een laboratorium moet je ook een manusje-van-alles zijn.

waar zevenop zeven volledig geautoma- Ik zal ook altijd problemen proberen op

tiseerd onderzoek kan plaatsvinden opte lossen voor er externen bij te halen,
een hoog niveau van bioveiligheid. desnoods haal ik mijn schroevendraaier

Voorheen vond men dat misschien over- zelf boven. Dat is net leuk aan de job!"
dreven, maar nu, omwille van COVID- "Ik ben ook een eerste aanspreekpunt

19, beseft men hoe broodnodig dat is.bij de meest uiteenlopende problemen,
Dankzij die uitrusting, konden wij met- dus ik ben hel laatste jaar bijna elke dag
een op volle kracht met essentieel onder- aanwezig geweest voor het personeel. Ik

zoekstarten." ben 24 uur per dag telefonisch bereik-

"Mijn prioriteit is om onze onderzoe- baar en in het weekend check ik geregeld
kers veilig te laten werken. We hebben via de camera's of ergeen probleem is.

natuurlijk veel ervaring met virussen, Mijn job loslaten is in normale omstan-

maar het was toch weer trainingen rege- digheden al lastig, nu was het bijna on-
len, procedures aanscherpen, zorgen datmogelijk. Er waren bijna 24 op 24 uur

“Mijn zoontje van vier zegt al eens:

stom coronavirusje, als mama weer naar
het labo moet, maar ik hoop wel dat hij
ooit trots zal zijn dat mama en haar col-

lega’s voorop gingen in de strijd tegen
dat virusje. (lacht) Ons instituut heeft

een van de grootste hoog-bioveiligheids-

labo’s in ons land, met een laboratorium

waar zeven op zeven volledig geautoma-
tiseerd onderzoek kan plaatsvinden op

een hoog niveau van bioveiligheid.
Voorheen vond men dat misschien over-
dreven, maar nu, omwille van COVID-

19, beseft men hoe broodnodig dat is.

Dankzij die uitrusting, konden wij met-

een op volle kracht met essentieel onder-

zoek starten.”

“Mijn prioriteit is om onze onderzoe-

groot tekort aan beschermingsmateriaal.

Ik zie mij nog met een collega FFP3-

maskers ophangen en ontsmetten zodat

we ze opnieuw konden gebruiken. We

hebben veel middelen uitgetest om veilig
te desinfecteren, van UV tot waterstof-

peroxide. Als bioveiligheidsmanager

moet je ook een manusje-van-alles zijn.

Ik zal ook altijd problemen proberen op

te lossen voor er externen bij te halen,

desnoods haal ik mijn schroevendraaier

zelf boven. Dat is net leuk aan de job!”
“Ik ben ook een eerste aanspreekpunt

bij de meest uiteenlopende problemen,

dus ik ben het laatste jaar bijna elke dag
aanwezig geweest voor het personeel. Ik

ben 24 uur per dag telefonisch bereik-

baar en in het weekend check ik geregeld
via de camera’s of er geen probleem is.

Mijn job loslaten is in normale omstan-

digheden al lastig, nu was het bijna on-

mogelijk. Er waren bijna 24 op 24 uur
onderzoekers aan het werk. Je voelde

hoe groot de drive was bij iedereen om

kers veilig te laten werken. We hebben

natuurlijk veel ervaring met virussen,

maar het was toch weer trainingen rege-

len, procedures aanscherpen, zorgen dat

alle materiaal er was, overleggen met alle

instanties. In de eerste golf was er een

Wie is ...
Elisabeth Heylen (35) is biosafe

ty manager bij het Rega Instituut

stom coronavirusje, als mama weer naar

•
alle materiaal er was, overleggen met alle onderzoekers aan het werk. Je voelde •

instanties. In de eerste golf was ereen hoe groot de drive was bij iedereen om- " .' .-
,. .

.,, ,,,,,•,:: -

0 Wie is...Op de foto

Elisabeth Heylen (35) is biosafe- Jurk Style Cheat via asos.com
ty manager bij het Rega Instituut Oorbellen Diamanti per tutti

(KU Leuven). Met walkietalkies

staat de virologe altijd in contactstaat de virologe altijd in contact
met het labo, om het team vanmet het labo, om het team van

Johan Neyts in het onderzoekJohan Neyts in het onderzoek

naar een vaccin te begeleiden.

Op de foto

Jurk Style Cheat via asos.com

Oorbellen Diamanti per tutti

naar een vaccin te begeleiden.
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te helpen. Doctoraatsstudenten wiens

onderzoek was stilgelegd, kwamen vrij-

willig shifts draaien. Onze labo’s hebben

te helpen. Doctoraatsstudenten wiensuleariedi0onderzoek was stilgelegd, kwamen vrij-

willig draaien. Onze labo's hebben

die van het UZ Leuven bijgestaan om tedie van het UZ Leuven bijgestaan om te

testen op COVID-19. Het waren pittigetesten op COVID 19. Het waren pittige

tijden, maar ook opwindende, zeker alstijden, maar ook opwindende, zeker als

viroloog. Daar wilde je bij zijn. ”viroloog. Daar wilde je bij zijn "

“We hebben intussen zo’n 2 miljoen"We hebben intussen zo'n 2 miljoen

moleculen getest, om te kijken wat kanmoleculen getest, om te kijken wat kan

werken als virusremmer tegen SARS-werken als virusremmer tegen SARS-

CoV-2. We werken ook aan een vaccin,CoV-2. We werken ook aan een vaccin,

gebaseerd op het gelekoortsvaccin. Datgebaseerd op het gelekoortsvaccin.Dat

laatste is erg succesvol: 95 procent vanlaatste is erg succesvol: 95 procent van
de mensen is levenslang immuun na éénde mensen is levenslang immuun na één

prik. Dat bereiken met onze coronaprik,

zou ongelofelijk zijn. Onze technologie

stelt ook in staat om aan tepassen naar
varianten én kan op kamertemperatuur

bewaard worden, een grote stap vooruit.,
We moeten nog beginnen te testen op

mensen, op de markt komen is zeker.nog niet voor morgen, maar de hoop

leeft bij iedereen dat dit vaccin een
getermijnoplossing kan zijn."•.

prik. Dat bereiken met onze coronaprik,

zou ongelofelijk zijn. Onze technologie

stelt ook in staat om aan te passen naar
varianten én kan op kamertemperatuur
bewaard worden, een grote stap vooruit.

We moeten nog beginnen te testen op

mensen, op de markt komen is zeker

nog niet voor morgen, maar de hoop

leeft bij iedereen dat dit vaccin een lan-

getermijnoplossing kan zijn.”. r

“Het waren pittige tijden, maar ook"Hetwarenpittigetijden,maar ook
opwindende, zeker als viroloog.opwindende,zekeralsviroloog.•• • .Daar wilde je bij zijn”Daarwildejebijzijn"
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"Elke stap in het productieproces

moet geregistreerd en gedocumenteerd

worden, van het reinigen van het mate- I.f......51.....\"....:riaal tot het verpakken van het vaccin.

Ik controleer kritisch of het procesvol-

)
--

gens de juiste procedures en parame-

ters is gebeurd. Als een soort filterop,/4elke stap in dat proces. Het is een jobs t .
achter de schermen — en normaal zitikk 14
daar wel het liefst (lacht) — maar wel

een belangrijke stap in het proces om ,•-,„Op.het vaccin tijdig op de markt te krijgen.

Dat geldt in mijn ogen wel voorelke _

job hier, dus ik voel me nu ook niet zo
speciaal, al ben ik er wel trots op! Nor-

maal werk ik op het pneumokokken-

vaccin (tegen hersenvliesontsteking,
nvdr.), sinds dit jaar is dat dus COVID-

19. De nood aan dat waar ik aan werk is

nog nooit zo dichtbij geweest.Dat Ann Ma mpaey(52)
maakt het speciaal, maar zorgt ook

voor een beetje extra druk. Geloof me,"Denoodaandatwaar
ook ikzal blij zijn als we weer normaler

kunnen leven. Als we onieuw op res-
taurant mogen, met onze maten afspre- ikaanwerkisnognooit
ken, eens met de collega's kunnen zeve-
ren en niet met mondmasker aan ach-zodichtbijgeweest"

“Elke stap in het productieproces

moet geregistreerd en gedocumenteerd

worden, van het reinigen van het mate-

riaal tot het verpakken van het vaccin.

Ik controleer kritisch of het proces vol-

gens de juiste procedures en parame-

ters is gebeurd. Als een soort filter op

elke stap in dat proces. Het is een job
achter de schermen – en normaal zit ik

daar wel het liefst (lacht) – maar wel

een belangrijke stap in het proces om
het vaccin tijdig op de markt te krijgen.

Dat geldt in mijn ogen wel voor elke

job hier, dus ik voel me nu ook niet zo
speciaal, al ben ik er wel trots op! Nor-

maal werk ik op het pneumokokken-

vaccin (tegen hersenvliesontsteking,

nvdr.), sinds dit jaar is dat dus COVID-

19. De nood aan dat waar ik aan werk is

nog nooit zo dichtbij geweest. Dat

maakt het speciaal, maar zorgt ook

voor een beetje extra druk. Geloof me,

ook ik zal blij zijn als we weer normaler

kunnen leven. Als we opnieuw op res-
taurant mogen, met onze maten afspre-

ken, eens met de collega’s kunnen zeve-

ren en niet met mondmasker aan ach-

ter ons bureau zitten. Wij willen ook

allemaal dat de vaccins zo snel mogelijk
geleverd kunnen worden, maar veilig-
heid en kwaliteit staan op de eerste

plaats!”

“Negentien jaar geleden ben ik bij

Pfizer gestart als productieoperator en
ik werk hier nog altijd met plezier.

Door de jaren heen heb ik een mooi

Ann Mampaey (52)

moet geregistreerd en gedocumenteerd

ik aan werk is nog nooit
zo dichtbij geweest”

er genoeg vaccins voor iedereen, is het

wel veilig … ? Ik heb alles al gehoord. Ik

ben geen dokter, maar zeg wel dat ik

hier van de eerste rij zie dat er geen en-
kele shortcut werd genomen. En dat ik

mij met plezier zal laten vaccineren!”

parcours afgelegd: procedures schrij-
ven, trainingen geven, nu dit. Al die

kennis was zeker een pluspunt om mee
te nemen in mijn huidige job. Ik krijg

nu wel veel vragen, als mensen horen

waar ik werk, niet altijd de leuke. Zijn

er genoeg vaccins voor iedereen, is het

ter ons bureau zitten. Wij willen ook

allemaal dal de vaccins zo snel mogelijk
geleverd kunnen worden, maar veilig-
heid en kwaliteit staan op de eerste parcours afgelegd: procedures schrij- er genoeg vaccins voor iedereen, is het

plaats!"ven, trainingen geven, nu dit. Aldie welveilig ... ? Ik heb alles al gehoord. Ik

"Negentien jaargeleden ben ikbij kennis was zeker een pluspunt om mee ben geen dokter, maar zeg wel dat ik

Pfizer gestart als productieoperatoren te nemen in mijn huidige job. Ik krijg hier van de eerste rij zie dat er geen en-
ik werk hier nog altijd met plezier. nu wel veel vragen, als mensen horen kele shortcut werdgenomen. En dat ik

Door de jaren heen heb ik een mooi waar ik werk, niet altijd de leuke. Zijn mij met plezier zal laten vaccineren!"

Wie is ...0 Op de foto

Ann Mampaey (52) controleertAnn Mampaey (52) controleert Blouse C&A

bij Pfizer de batch records: debij Pfizer de batch records: de Oorbellen Usa Lee

documentatie van elke ladingdocumentatie van elke lading

vaccins. Zij is de filter op hetvaccins. Zij is de filter op het

productieproces voor het vaccin

op de markt komt: is alles vol

gens de regels verlopen?

Op de foto

Blouse C&A

Oorbellen Elisa Lee

productieproces voor het vaccin Productie

op de markt komt: is alles vol

op

Makeup & haar Sabine Peeters
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