Alter Pharma schenkt 36.000 eenheden paracetamol voor
behandeling coronapatiënten
In tijden waarin de Belgische bevolking hard wordt geteisterd door COVID 19 neemt de
vraag van ziekenhuizen naar paracetamol IV (intraveneuze toediening) steeds verder toe.
Alter Pharma heeft daarom aan de federale overheid aangeboden om 36.000 eenheden
paracetamol IV te schenken met het oog op onmiddellijke verdeling onder de
Belgische ziekenhuizen. Dankzij deze gratis paracetamol IV zullen in België tussen
de 3.000 en 4.500 patiënten kunnen worden behandeld die in het ziekenhuis zijn
opgenomen omwille van het virus.
Maandag bracht een vrachtwagen 36.000 eenheden paracetamol IV naar een centrale
opslagplaats, vanwaar het gegeerde geneesmiddel verder naar de Belgische ziekenhuizen zal
worden verdeeld. Dankzij deze levering kan gedurende twee à drie dagen in de noden
van alle huidige Belgische COVID 19-patiënten worden voorzien. Paracetamol is één van dé
geneesmiddelen waarmee de symptomen van het virus kunnen worden verzacht. De
verminderde beschikbaarheid van het geneesmiddel tijdens de laatste twee weken baart
wereldwijd zorgen.
Verschillende bedrijven zijn de overheid te hulp geschoten in haar zoektocht naar
een pasklare oplossing, om zo de ziekenhuizen voor te bereiden op deze cruciale uitdaging.
Zo ook Alter Pharma, een Belgische groep van farmaceutische bedrijven met hoofdzetel in
Anderlecht, dat een voorraad paracetamol IV beschikbaar wist te maken en voor
spoedlevering zorgde.
“Als farmaceutische groep raakt deze medische crisis ons heel sterk”, zegt Alter PharmaCEO Filip Van de Vliet. “Reeds van het begin van de uitbraak hebben onze teams allerlei
mogelijkheden onderzocht om de overheid en de patiënten te ondersteunen in hun gevecht
tegen het coronavirus. Toen het FAGG (Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en
Gezondheidsproducten) ons contacteerde met de boodschap dat er een grote nood was aan
geneesmiddelen die worden gebruikt voor de behandeling van COVID 19, zoals paracetamol
IV, één van de generische geneesmiddelen in onze portefeuille, hebben we geen moment
getwijfeld. Samen met onze businesspartners hebben onze operationele mensen een
kortetermijnoplossing uitgewerkt voor onmiddellijke beschikbaarheid en levering van een
aanzienlijke hoeveelheid paracetamol IV voor de Belgische ziekenhuizen. Dat was geen
gemakkelijke oefening, maar onze werknemers zijn zeer trots te kunnen bijdragen aan onze
maatschappij in moeilijke tijden zoals vandaag. Persoonlijk ben ik heel blij dat we samen met
tal van andere bedrijven en personen de overheid kunnen bijstaan en hulp kunnen bieden
aan patiënten die lijden aan het coronavirus.”
Voor bijkomende informatie, gelieve contact te nemen met:
Filip Van de Vliet, CEO - Alter Pharma Group NV
filipvandevliet@alterpharma.be
+32 477 86 24 72

https://alterpharmagroup.be/

Nota aan de redactie:
Alter Pharma is een Belgische groep van farmaceutische bedrijven met hoofdzetel in Anderlecht
(België) en kantoren in Ierland en de Verenigde Staten. De groep stelt in totaal meer dan 165 mensen
tewerk en verdeelt een breed gamma aan geneesmiddelen aan apothekers, groothandels,
ziekenhuizen en rusthuizen. Daarnaast is Alter Pharma een wereldwijde generische speler, met een
15-tal moleculen op de Europese en Amerikaanse markt en een goedgevulde pijplijn aan
nicheproducten, complexe producten en producten met een hoge toegevoegde waarde.

