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Erembodegem, 13 december 2020 
 
 
 
Met dit schrijven wil ik u op de hoogte brengen van enkele punten omtrent het BD injectie-portfolio, 
naar aanleiding van geruchten die we vanuit de markt opvangen. Sommige van deze geruchten zijn 
correct maar andere zijn dit pertinent niet. Het is belangrijk dit even te duiden. 
 
Vooreerst wil ik, als Benelux verantwoordelijke van de BD MDS business-unit, mij persoonlijk bij u 
verontschuldigen voor de huidige moeilijkheden die we ervaren bij sommige leveringen. 
 
De enorme stijging in de vraag naar injectie-materiaal, wereldwijd, binnen Europa en ook in België, 
GH-Luxemburg en Nederland, is hier uiteraard de rechtstreekse oorzaak van. 
In tegenstelling tot wat we eerst dachten en ook gecommuniceerd hebben, ervaren we nu ook -
kortstondige- problemen om aan de continue verhoogde vraag volledig en snel te voldoen. 
Terwijl we in de eerste Corona-golf iedereen hebben kunnen leveren, met voornamelijk de enorm 
gestegen vraag naar de 50ml LuerLokTM spuiten, ervaren we nu een extreem verhoogde vraag over 
de hele breedte van ons BD injectie-portfolio. 
 
We hebben, en blijven, vanuit BD MDS er alles aan doen om productieniveau’s aan te passen, op te 
schalen en uit te breiden, om zoveel mogelijk tegemoet te treden aan de verhoogde wereldwijde 
vraag. Daarboven zijn additionele investeringen van bijna $80 miljoen gemaakt en reeds 
geïmplementeerd, om op korte  termijn nog beter aan de verhoogde vraag te kunnen voldoen. Dit 
zijn immense investeringen en jammer genoeg kost het veel tijd dit op te zetten, te valideren en 
uiteindelijk de nodige certificaten te verkrijgen voordat we goede en kwaliteitsvolle producten 
kunnen  produceren. 
 
We hebben mogelijk in eerdere communicatie alternatieven aangeboden. Deze waren bedoeld om 
injectie toepassingen/praktijken mogelijk te maken. Dit waren alternatieven die mogelijkerwijs 
afweken van de plaatselijke en huidige regelgeving. In deze was het bieden van een alternatief onze 
prioriteit.  
Op dit moment staan ook sommige van deze alternatieven onder levering-druk, wat nogmaals de 
globale en mondiale impact van deze hele situatie benadrukt. 
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We zijn ook trots als BD om bij te kunnen dragen aan het hele vaccinatie- en test-programma in de 
verschillende landen en zo de bevolking van onze landen mee te helpen beschermen. We krijgen 
echter op dit moment niet voldoende geproduceerd om aan alle vraag onmiddellijk te voldoen, en 
dat is jammer. 
Echter, de bewering dat BD geen spuiten en/of naalden meer over zou hebben voor de reguliere 
zorg en dat alleen de covid-vaccinatie programma’s voorrang krijgen, wil ik hierbij krachtig 
ontkennen. 
 
Wij blijven, als één van de grootste producent ter wereld van injectie-materiaal, de Belgische, GH-
Luxemburgse en Nederlandse reguliere zorg ondersteunen. Dat is een engagement dat ik hier 
nogmaals wil herhalen. 
 
Ik kan jammer genoeg geen pasklare oplossing bieden, omdat we die gewoonweg niet hebben. Ik 
kan u wel de garantie geven dat de producten die beschikbaar zijn, eerlijk en billijk worden verdeeld 
en dat wij hier open en eerlijk over blijven communiceren. 
 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 

 

 
 
 
 
 
Piet Verkest 
Benelux Country Business Leader 
BD Medication Delivery Solutions 

 
 

 


