Persbericht

Nucleair risico en jodiumtabletten: slecht
geïnformeerde Belgen
Newpharma, de eerste onlineapotheek van het land, heeft vastgesteld dat de
zoekopdrachten naar en de verkoop van producten met jodium in 2016 met 100%
toegenomen zijn in vergelijking met 2015, met een piek tijdens de gebeurtenissen van
eind maart.
Mike Vandenhooft, CEO en medeoprichter van de e-apotheek, wil het belang van dit
verontrustende fenomeen benadrukken.
Luik, 22 september 2016 – Newpharma, de eerste onlineapotheek van België, nam tussen maart en
april 2016 een piek waar in de zoekopdrachten naar en verkoop van producten met jodium op zijn
website, ten gevolge van de gebeurtenissen met betrekking tot de centrale van Tihange en het
terroristische klimaat. De leidende e-apotheek wilde weten hoe de toestand momenteel is.
“De zoekopdrachten naar jodiumtabletten zijn in maart en april 2016 meer dan verdubbeld in
vergelijking met januari en februari 2016 en de verkoop van producten met jodium op onze website is
bijna verdubbeld als gevolg van de verschillende actuele gebeurtenissen”, vertelt Mike Vandenhooft,
CEO en medeoprichter van Newpharma. “Ondertussen zijn die cijfers niet genormaliseerd en nog
steeds tweemaal hoger dan in 2015.”
De situatie komt momenteel tot rust maar de spanning blijft aanwezig en dat verontrust Mike
Vandenhooft: “Dit fenomeen is des te zorgwekkender omdat de producten met jodium die wij op onze
website verkopen, in geen geval dezelfde zijn als degenen die de bevoegde overheid preventief
voorschrijft en aanbeveelt bij een nucleair ongeval; de doseringen worden trouwens duidelijk vermeld.
De Belgische burgers blijken dus slecht op de hoogte te zijn, want jodiumtabletten zijn enkel
verkrijgbaar in fysieke apotheken die zich bevinden in een straal van 20 km rond de kerncentrales en
van 10 km rond de site van Fleurus. De Belgen moeten daarom gewezen worden op de zeer specifieke
omstandigheden waarin een dergelijk medicijn ingenomen kan worden, met name door ze aan te
sporen zich te informeren op een specifieke website*.”
Over Newpharma:
Newpharma, de eerste online apotheek in België, werd opgericht in 2008 en is de online uitloper van een fysieke apotheek.
Als online apotheek met een Europese dimensie en 750.000 patiënten levert Newpharma in 12 landen via zijn oorspronkelijke
website www.newpharma.be en beschikt het bovendien over 4 andere lokale websites voor Frankrijk, Nederland, Duitsland
en Oostenrijk. Met meer dan 30.000 producten en 750 merken onderscheidt Newpharma zich eveneens op de markt door
een specifiek geoptimaliseerde logistiek en het vermogen om het merendeel van de Belgische bestellingen binnen de 24 uur
te leveren als deze vóór de middag geplaatst werden. In 2015 verstevigde Newpharma zijn positie op de Franse markt door
de sites Paraseller en Parafemina over te nemen. Hiermee zette het de trend verder, die het in 2014 begon met de aankoop
van de website MonGuideSanté, één van de historische spelers inzake parafarmacie in Frankrijk. De online apotheek bekleedt
tevens een 31ste plaats in de top 100 van Belgische e-commerce en werd 4 keer bekroond tijdens de BeCommerce Awards.
Het bedrijf maakt eveneens deel uit van de EAMSP (European Association for Mail Service Pharmacies). Newpharma, dat zijn
ontwikkeling financierde met eigen fondsen, behaalde in 2014 een omzet van 18 miljoen euro, en een groei van meer dan
50% in 2015.
Meer informatie vindt u op www.newpharma.be.

* www.nucleairrisico.be
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