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Philips had in die dagen een farmaceutische tak: Philips Duphar. Dat was gekomen omdat al veel
eerder ontdekt was dat je met het UV-licht van de hoogtezon, heel goed vitamine D kon maken. Als je
dat proces eenmaal industrieel onder de knie hebt kun je veel meer medicijnen maken. Zo ook entstof
(vaccin) tegen de griep. In het begin van de 70-er jaren, toen ik op het lab kwam, maakten "wij" dat
dus ook, gekweekt in kippeneieren. Maar dan wil je als jezelf respecterend bedrijf ook wel graag
weten hoe goed het werkt.
Op dat moment hadden wij op het Lab. een heel effectief systeem van aanwezigheidsregistratie. Kwam je de poort binnen,
de hoofdpoort of het fietspoortje, dan sprak de dienstdoende
man van de Philips bewaking je naam in, in een Philips dicteerapparaatje. De mannen van de bewaking kenden iedereen
van gezicht en naam, dat moest hiervoor wel, maar was verder
ook erg nuttig. De huidige badges waren toen absoluut niet
nodig.
Iemand moet toen bedacht hebben dat je hier twee vliegen in
één klap kon slaan. In oktober werd er een mededeling rondgestuurd dat men zich op het Lab. vrijwillig en gratis kon laten
inenten tegen de griep. Wie dat een goed idee vond en niet
bang was voor een prikje, kreeg, eerst met een drukpistool,
later toch maar met een dunne injectienaald, de entstof ingespoten en je naam werd zorgvuldig genoteerd.
Na afloop van het griepseizoen moet het niet moeilijk geweest
zijn om het percentage ziekteverzuim van de wèl ingeënte
personeelsleden te vergelijken met dat van de niet ingeënte
mensen. En zo krijg je een goede indruk van de werkzaamheid
van je vaccin. Het is goed denkbaar dat de X8 computer in
WAA hierbij ingeschakeld is geweest.
Maar er kwam meer uit dit onderzoek. Want wanneer iemand
goed griep krijgt, is hij wel een week of twee uit de running.
Als je deze kosten afzet tegen de kosten van een griepinjectie,
blijkt dat wanneer je 100 medewerkers tegen de griep vaccineert en één krijgt ten gevolge daarvan die winter géén griep,
dat het dan ook voor de andere 99 betaald is. Daarom werd al
gauw de gratis griepprik voor medewerkers in het hele bedrijf
beschikbaar gesteld. Ook nadat in 1990 Philips Duphar was
afgestoten en het griepvaccin moest worden ingekocht, bleef
deze situatie bestaan.
Zo eenvoudig en verhelderend kunnen sommetjes soms zijn.

