Mededeling van Air Liquide Medical in verband met de evolutie van de gezondheidssituatie in België.
De situatie die we doormaken is uitzonderlijk in haar omvang en de snelheid waarmee ze ons dwingt om ons
aan te passen en onszelf opnieuw uit te vinden.
Bij deze willen we u steunen in de nationale inspanning en in de dagelijkse strijd die u, uw teams en
gezondheidsprofessionals voeren om ervoor te zorgen dat de Belgische burgers de beste
ondersteuning en kwaliteit van zorg krijgen die ze nodig hebben.
Wie zijn wij?
Air Liquide Medical is een farmaceutisch bedrijf, dochteronderneming van de Air Liquide groep, een
belangrijke speler in het behandelen van chronische patiënten thuis en de levering van medische gassen aan
ziekenhuizen. We ondersteunen momenteel 1,7 miljoen patiënten thuis en 15.000 ziekenhuizen in meer dan
35 landen.
Air Liquide Medical produceert en verdeelt geneesmiddelen en medische hulpmiddelen in de Benelux via twee
hoofdactiviteiten:
- “Hospital Care”: Distributie van medische gassen naar ziekenhuizen, met name zuurstof (in vloeibare of
gasvormige vorm); vervaardiging van medische hulpmiddelen zoals de medische gassen netwerken.
- “Home Healthcare”: Distributie van zuurstoftherapie voor patiënten thuis of in rust- en
verzorgingstehuizen via de distributie van zuurstof in verschillende vormen:
● Zuurstof in gasvormige vorm in flessen (geneesmiddelen)
● Zuurstof in vloeibare vorm in cryogene recipiënten (geneesmiddelen)
● Oxyconcentratoren
Levering van ventilatoren aan ziekenhuizen en patiënten.
We hebben twee medische ASU's (Air Separation Units) op Belgische bodem die ons een meer dan
voldoende toevoer van vloeibare zuurstof garanderen.
Welke oplossing stellen we?
De behoefte aan zuurstof neemt toe en we hebben de productiecapaciteit om de groeiende nationale behoeften
te ondersteunen als we de beschikbare bronnen op een adequate en gecoördineerde manier gebruiken.
1- Ziekenhuis:
We beschikken over de volledige keten om aan de behoeften te voldoen, vooral in de periode die we doormaken:
- onze productie-eenheden voor vloeibare zuurstof zoals hierboven vermeld (ASU)
- wat de distributie van medische gassen betreft: een Europese productievestiging voor zuurstof in flessen en alle
benodigde specialiteiten voor alle ziekenhuisactiviteiten.
Wij beschikken ook over onze eigen technische teams voor het beheer van de aanleg van medische
zuurstof netwerken en alle faciliteiten die nodig zijn voor het ter beschikking stellen van deze medische
gassen.

Dankzij al deze medische en technische middelen zijn we in staat om het volgende te doen:
●
●
●
●

Het installeren van mobiele verdampers in ziekenhuizen, het aanpassen van deze installaties in een
zeer korte tijd om ze aan te passen aan de veranderende behoeften,
Tijdelijke mobiele of vaste middelen toevoegen, afhankelijk van de context,
Het ondersteunen van projecten om veldhospitalen te creëren, door het opzetten van het medische
vloeistof distributienetwerk (Medisch CE-gemarkeerd) om zuurstof naar de patiënten te brengen.
24-uurs bewaking op afstand van installaties en verbruik.

Wij ondersteunen het zorgpersoneel dat verantwoordelijk is voor patiënten die zuurstof nodig hebben.
Om de continuïteit te garanderen, omvat onze organisatie ook de thuiszorg, zo zijn we in staat om de
doorstroming bij ziekenhuisontslag en vooral naar huis te begeleiden, dit is te danken aan een zeer
gespecialiseerde organisatie en ons eigen zorgpersoneel.
2- Beheer van zuurstofafhankelijke patiënten buiten het ziekenhuis:
Bij het huidige tempo van verspreiding van het virus zal de capaciteit van de bedden in België vanaf volgende
week zeker verzadigd zijn.
We zorgen nu al voor meer dan 6.000 zuurstofafhankelijke patiënten thuis en hebben de logistieke
middelen om de komende dagen en weken een groeiend aantal patiënten te behandelen.
We hebben onze teams al versterkt om 24 uur per dag, ook in het weekend, oproepen en verzoeken te kunnen
aannemen.
Air Liquide heeft besloten haar voorraad in cryogene containers te vergroten en zo een grotere capaciteit
te verwerven om patiënten te ondersteunen. We hebben dit kunnen doen dankzij onze dochteronderneming
CryopAL, die haar eigen cryogene vaten produceert, waardoor we onze onafhankelijkheid in een bepaalde
context zoals we die nu meemaken, hebben vergroot.
De situatie vereist solidariteit tussen de actoren om tegemoet te komen aan uitzonderlijke behoeften en situaties .
We zijn de afgelopen maanden partner geweest van onze ziekenhuizen, patiënten en rust- en
verzorgingstehuizen. We willen onze steun op nationale schaal aanbieden om de druk in de ziekenhuizen te
verlichten en zo optimale zorg te kunnen verlenen aan alle patiënten die dat nodig hebben.
Wees verzekerd van onze beste steun.
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