
Geachte CEO,  

Beste David,  

Beste Marc2 

Dames en heren,  

 

Ter voorbereiding van mijn korte bijdrage, scrolde ik door bijna 2 jaar 

Corona-mailverkeer. Ik citeer er enkele die voor dit moment relevant 

zijn.  

 

26/7/2020 van een arts uit Kontich: Beste Cathy, graag stuur ik deze 

mail om ten stelligste aan te dringen op de urgente verdeling van een 

voorraad persoonlijke beschermingsmiddelen voor de artsen en 

zorgverleners gezien de 2de Covid-golf (the Antwerp wave) in volle 

opmars is. Dat er binnenkort besmettingshaarden ontstaan via de 

artsenpraktijken wegens gebrek aan deugdelijke maskers lijkt een 

scenario dat iedereen zal willen vermijden.  

 

 

 

 



3 augustus 2020 van de coördinator van het Lokaal Outbreak 

management in Antwerpen.  

Krijg net te horen dat we al door de PBM zijn. Een field agent kan niet 

starten omdat er niet genoeg materiaal is wat zonde is. Ik meende 

dat jij over een noodvoorraad beschikte? En dat via 

productontwikkeling van Universiteit Antwerpen aan de juiste 

maskers – lees FFP-2- kan worden geraakt. We hebben een ruime 

voorraad aan FFP-2 maskers nodig. Kunnen jullie daar voor zorgen.  

29 juli 2020 Van dokter Wouter Arrazola de Onate: 

Er zou een grote maskernood kunnen ontstaan in de Antwerpse 

ziekenhuizen voor FFP-2 maskers van goede kwaliteit. De 

internationale markt is nog steeds niet terug op punt en mogelijks 

wordt het moeilijk om goede maskers te vinden.  

Prof. Stijn Verwulghen van de Universiteit Antwerpen maakt met zijn 

team Product Development, PhD’s en wat studenten hele goede 

maskers. Ze zetten zelf een productielijn in mekaar en/of zoeken een 

partner. Erg hands on. 500 ex./week… 

Vooral sinds deze mail van dr. Arrazola de Onate peilde ik zeer 

geregeld naar de start van de schaalbare productie in eigen land van 

meer dan broodnodige FFP-2/FFP-3 maskers ‘van goede kwaliteit’.  

 



Van zorgpersoneel wordt, werd immers al al die tijd zo’n titaneninzet 

gevraagd dat we het altijd als onze plicht beschouwden hen minstens 

zo veilig mogelijk te laten werken. Al die tijd dat dat nog niet of 

onvoldoende lukte, was zonder meer pijnlijk en eigenlijk 

onaanvaardbaar.  

U begrijpt dat mijn hart, en dat van velen opsprong toen we 

vernamen dat Medimundi als spin-off van de Carta-mundi-groep, een 

juweel van een bedrijf in onze provincie én de Universiteit 

Antwerpen –een juweel van een universiteit, beste Marc- in elkaar 

sloegen in eigen land, in ‘onze’ provincie zo snel als mogelijk te 

starten met de productie van FFP-2/FFP-3 maskers van topkwaliteit. 

Want voor minder doet Medimundi het niet.  

Tot mijn spijt, en dat is allerminst een verwijt – moest ik op vele 

crisisoverleggen in het najaar van 2020 nog steeds dezelfde vraag 

stellen, dezelfde noodkreet slaken: hoe verzekeren we dat allen in de 

zorg over de nodige Persoonlijke Beschermingsmiddelen en m.n. over 

goede FFP-2 en FFP-3 maskers zullen kunnen blijven beschikken?  

Quid de stand van zaken m.b.t. de productie van FFP-2/FFP-3 

maskers in eigen land? Waarom duurt het zolang? Waarop wachten 

we?  

 



In die tijd belde ik ook geregeld met CEO David Germis om me te 

vergewissen van die stand van zaken. Ongeduldig peilend naar het 

verlossende moment dat met de productie in eigen land, en meer 

nog in eigen provincie zou worden gestart.  

Groot was mijn, was onze blijdschap toen het verlossende bericht 

kwam: alle veiligheidsprocedures zijn succesvol doorlopen, alle 

validaties afgerond, alle labels verkregen! De productie en 

vermarkting kunnen starten.  

Nog gelukkiger ben ik om hier vandaag te zijn: daar offert een mens 

graag een halve dag vakantie voor op! Het is immers ronduit 

fantastisch om getuige te kunnen zijn van de prachtige geste van 

Medimundi aan Kom Op Tegen Kanker én om de productielijn met 

eigen ogen te aanschouwen. Inmiddels draag ik de maskers van 

Medimundi geregeld. Ze voelen goed en veilig. Gisteravond bestelde 

ik een grote doos voor mijn moeder. (Mijn papa – die gisteren 83 zou 

geworden zijn- verloor ik helaas een goede 6 jaar geleden aan de 

gevolgen van kanker). Ik kocht haar een doos en draag ze geregeld.  

Want ja, alle voorzorgsmaatregelen en u kan ze allicht haast mee 

scanderen:  

Vaccineren, vaccineren, vaccineren, fysieke afstand bewaren, drukte 

vermijden, ventileren én hoogwaardige maskers dragen blijven 

cruciaal tot deze pandemie echt over of Covid-22 minstens 

endemisch geworden is.  



In elk geval en vooral als u kwetsbaar bent en/of in aanwezigheid van 

wie extra vatbaar is, draagt u best een hoogwaardig masker. Zo 

dragen we goed zorg voor elkaar en voor de zorg.  

 

Dames en heren,  

 

Vandaag mogen we getuige zijn van bij het mooiste wat 

ondernemingen in onze provincie Antwerpen te bieden hebben en 

wat de zogenaamde triple helix vermag: de samenwerking tussen 

topindustrie en kennisinstellingen en de overheid, in de strijd tegen 

de pandemie.  

Vandaag kan u de enige FFP-2/FFP-3 in België bezoeken. En ja, ik ben 

blij en trots dat ze in de Kempen, in de provincie Antwerpen 

gevestigd is.  

Dankzij een wereldspeler met een hart, niet enkel voor kaarten en 

voor spellen maar ook voor de zorg en voor wie extra zorg nodig 

heeft en heel in het bijzonder voor allen die vechten voor het leven, 

zoals de professoren Dirk De Wachter en de rector van de VUB 

Caroline Pauwels het heel recent zo mooi uitdrukten.  

Veel dank en alle succes aan allen die meewerkten aan dit mensen- 

en onze zorg reddende en dus strategisch buitengewoon belangrijk 

‘streekproduct’.  


