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Commerciële lancering van BIOCERA-VET® 

in het Verenigd Koninkrijk en Ierland 

 Commerciële lancering van de productlijn BIOCERA-VET® in het Verenigd 

Koninkrijk en Ierland conform het eerder aangekondigde ontwikkelingsplan  

 Deelname van 24 tot 26 maart 2022 aan het congres van de British Small Animal 

Veterinary Association in Manchester (VK) om deze lancering in de verf te zetten 

Gosselies (Wallonië, België), 15 maart 2022 – 7.30 u. CEST – TheraVet (ISIN: BE0974387194 
– ticker: ALVET), een baanbrekend bedrijf in de behandeling van bot- en gewrichtsaandoeningen 
bij gezelschapsdieren, maakt vandaag de commerciële lancering van BIOCERA-VET® - zijn 
botsubstituut van de nieuwe generatie voor de behandeling van botchirurgie en 
osteosarcoom - in het Verenigd Koninkrijk en Ierland bekend.  
 
Na de lancering in België, Frankrijk en Nederland in 2021 zet TheraVet, zoals aagenkondigd in zijn 
ontwikkelingsplan, zijn commerciële expansiestrategie voort.  
 
Met deze nieuwe stap betreedt TheraVet het Verenigd Koninkrijk, de derde grootste Europese 
markt die goed is voor meer dan 16 miljoen gezelschapsdieren (honden en katten). Door zich op 
deze regio te concentreren, richt TheraVet zijn pijlen op een snel groeiende markt voor 
diergeneeskundige zorg met een verwachte jaarlijkse groeivoet van +9,5% tot 20261. In 2020 was 
de markt voor gezelschapsdieren goed voor £6,2 miljard  waarvan £2,1 miljard2 bestemd was voor 
diergeneeskundige zorg. Met een ziektekostenverzekering voor meer dan 23%3 van de huisdieren 
is het VK na Zweden een van de landen met de hoogste dekking.   
 
Om de commerciële uitrol te optimaliseren, is het bedrijf ook van start gegaan in Ierland, een 
markt met ongeveer 1 miljoen huisdieren. 
 
Om de lancering van zijn producten te ondersteunen, zal TheraVet deelnemen aan het congres van 
de BSAVA (British Small Animal Veterinary Association), een wereldvermaarde conferentie rond 
diergeneeskunde voor kleine dieren, die van 24 tot 26 maart 2022 plaatsvindt in Manchester (VK). 
Dit jaar zal het congres onder een hybride vorm plaatsvinden: u kunt er dus online aan deelnemen 
door u via deze link in te schrijven.  
  
 
Over TheraVet nv 

TheraVet is een bedrijf voor diergeneeskundige biotechnologie dat gespecialiseerd is in bot- en 

gewrichtsbehandelingen bij dieren. De onderneming ontwikkelt veilige en doeltreffende, doelgerichte 

behandelingen om de levenskwaliteit van gezelschapsdieren met bot- en gewrichtsaandoeningen te 

verbeteren. Baasjes zijn heel bekommerd om de gezondheid van hun gezelschapsdieren en de missie van 

TheraVet bestaat eruit om in de behoefte aan innovatieve en genezende behandelingen te voorzien. 

TheraVet werkt nauw samen met internationale opinieleiders om beter in te spelen op de steeds grotere 

 
1 https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/united-kingdom-veterinary-healthcare-market-industry 
2 https://www.statista.com/statistics/463662/pet-care-market-value-in-the-united-kingdom-by-category/ 
3 https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/pet-insurance-market 

https://www.bsavaevents.com/bsavacongress2022/en/page/home?gclid=EAIaIQobChMIneCQgae79gIVtY1oCR0Nhg0eEAAYASAAEgL53fD_BwE
https://www.bsavaevents.com/bsavacongress2022/en/page/home?gclid=EAIaIQobChMIneCQgae79gIVtY1oCR0Nhg0eEAAYASAAEgL53fD_BwE
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behoeften aan diergeneeskunde. TheraVet is genoteerd op Euronext Growth® Parijs en Brussel, heeft haar 

hoofdkantoor in Belgie  (Gosselies) en een Amerikaanse dochteronderneming in Texas. 

Voor meer informatie, bezoek de TheraVet website of volg ons op LinkedIn / Facebook / Twitter. 
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