Missie van de Coalition of the Willing
Objectief
Zelfvoorzienigheid in producten voor de brede gezondheidszorg, vandaag en in de toekomst.

Context
In België en Europa staat 2020 voorlopig synoniem met het Corona virus of ook wel Covid-19.
Het is duidelijk dat Covid-19 al voor heel wat beroering gezorgd heeft. Zoals de naam aangeeft,
is het virus reeds actief sinds 2019 en is het van een lokaal probleem in China uitgegroeid tot
een pandemie.
Het virus heeft de globale financiële en economische markten zwaar onder druk gezet. Het
ergste probleem is echter dat het virus onze gezondheidszorg tot het uiterste test en ondermijnt.
Deze stress situatie noopt ons dan ook om lessen te trekken uit deze pandemie.
Naast een serieuze onderschatting van de besmettelijkheid en mortaliteit, is het ook frappant te
moeten vaststellen dat een super ontwikkelde regio, zoals België en bij uitbreiding Europa, met
zijn enorme potentieel tot onderzoek en ontwikkeling, niet zelf kan instaan voor eenvoudige,
doch levensbelangrijke persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) zoals verschillende types
mondmaskers, beschermende kledij, maar ook desinfecterende handgels en vele andere
zaken. Deze hulpmiddelen zijn levensnoodzakelijk om bescherming te bieden aan onze
hulpverleners in de ziekenhuizen maar ook ver daarbuiten, inclusief de zorgen tot in de
woonkamer. Daarnaast zijn deze producten ook onontbeerlijk om een verdere verspreiding van
een virus zoals Covid-19 te voorkomen over de grenzen van het ziekenhuis heen.

Initiatief
‘Bescherming voor Helden’ is een initiatief van ondernemers, ingenieurs, informatici en vele
anderen om verschillende paden te bewandelen op zoek naar oplossingen om zowel op korte
termijn, alsook duurzaam, in de productie (en later ook ontwikkeling) van strategisch medisch
materiaal te kunnen voorzien. Net zoals de gezondheidszorg nood heeft aan strategische
specialisaties in welbepaalde ziekenhuizen, dient ook de productie van medisch noodzakelijke
middelen op strategische (Europese) locaties voorzien te worden.

Objectieven
Verzamelen van alle know-how en onderdelen om op zeer korte termijn te kunnen voorzien in
de noodzakelijke productie van PBM’s voor verschillende sectoren, zoals de medische maar
ook voor de voeding en andere sectoren. Deze inspanning moet ook toelaten om een
duurzame en langdurige productiecapaciteit te voorzien, in samenwerking met sociale partners,
om nieuwe (grotere) voorraden aan te kunnen leggen; aan een faire prijs. Dit verhaal zou niet

mogen eindigen met een noodhulp plan rond medische maskers, maar zou moeten leiden tot
minimaal een Europese zelfvoorzienigheid naar beschermkledij maar ook medische toestellen
toe.

Harmonie
Het doel van de Coalition of the Willing is zeker en vast niet om de vele lokale en kleinere
bestaande initiatieven om bv. chirurgische maskers te vervaardigen, teniet te doen. De
doelstelling is wel degelijk om meer complexe items, zoals FFP2 type maskers e.d. te
produceren. Enkel indien de noodzaak er is, is het de bedoeling om de kleinere initiatieven te
ondersteunen om grotere volumes te kunnen produceren van basisproducten.

Communicatie
De partners in de Coalition of the Willing willen volledig politiek neutraal samenwerken met
overheidsinstanties zoals de FOD Gezondheid en het Federaal Agentschap voor
Geneesmiddelen en gezondheidsproducten (FAGG). We geloven dat het heel belangrijk is om
de bestaande ad-hoc initiatieven, zoals nood leveringen van mondmaskers en beschermende
kledij uit China, in de toekomst niet meer nodig te hebben.
We willen dan ook graag communiceren onder de vlag van ‘Bescherming voor Helden’ en
‘Protection for Heroes’.

Financiering
Het objectief is om een ‘open initiatief’ op te zetten. Hierbij willen we verschillende sectoren en
disciplines samen brengen. Dit zal ook noodzakelijk zijn om een duurzaam verhaal te schrijven
waarbij o.a. de gezondheidszorg op lange termijn vanuit België en Europa kan voorzien worden
van de nodige PBMs. Het financiële plan tracht te voorzien in een prijszetting die in principe
enkel fluctueert op basis van de grondstofprijzen. De coalitie hoopt dan ook dat de overheid
zich kan engageren om deze producten aan een faire prijs te willen inkopen. We maken ons
sterk dat ook andere bedrijven, zoals de voedingssector, beroep kunnen doen op onze
producten.
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