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Dierenartsenpraktijk Moervet
De mist is onschadelijk en laat zelfs geen sporen na op 
mijn voorraad

Ludo Van Loon is al tientallen jaren dierenarts en heeft zijn praktijk Moervet in 

Essen. De opslag en bevoorrading van medicamenten in een afgescheiden depot 

is daarbij een delicate kwestie. Dit dient in de eerste plaats volgens alle wettelijke 

voorschriften te gebeuren, maar ook nog eens in een inbraakveilige omgeving. 

Deze geneesmiddelen zijn namelijk steeds vaker een doelwit van criminelen die 

ze gebruiken voor de productie van verschillende soorten drugs.

“Je hoort het tegenwoordig inderdaad vaker,” bevestigt Ludo Van Loon, “medica-

menten voor zowel mensen als dieren zijn steeds meer gewild bij inbrekers die ze 

doorverkopen of er drugs mee produceren. Dat is een kwalijke en verontrustende 

tendens. Het gaat me niet alleen om de hoge waarde van de geneesmiddelen, ze 

komen ook nog eens in verkeerde en zeker ook onverantwoorde handen terecht.”

Om zijn depot voor medicamenten optimaal te beschermen, koos Ludo als één 

van de eersten in zijn branche voor mistbeveiliging van SmokeCloak. “Een zeer 

belangrijke factor voor mij was daarbij dat na een activatie van de mistgenerator 

er geen schadelijke stoffen vrijkomen. De mist is een onschadelijke vloeistof die 

zelfs geen resten achterlaat op de aanwezig voorraad. Mocht hier onverhoopt een 

poging tot inbraak worden gedaan, dan hoef me ik daar al geen zorgen over te 

maken.”

Voor wat betreft de werking van het systeem is Ludo zeker ook te spreken over 

de standaard inbegrepen Cloaksensor bij zijn Vali 5. “Dankzij de sensor is het zin-

loos voor inbrekers om de mist bijvoorbeeld door de deur van het depot te laten 

ontsnappen. De sensor peilt steeds de mistdichtheid in het gebouw en zorgt dat 

er permanent mist wordt bijgespoten als dat nodig is. Een betere inbraakpreventie 

kan ik me eigenlijk niet voorstellen.”

www.SmokeCloak.com
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De missie van SmokeCloak is om 
risico’s en verliezen voor onze 
klanten te beperken! Met
distribiteurs in meer dan 50 
landen over de hele wereld en 
meer dan 20 jaar ervaring is 
MSS

Professional de marktleider op 
het gebied van mistoplossingen. 
Of het nu gaat over het 
verminderen van diefstallen in de 
eerste minuten van een inbraak 
of het verminderen van
persoonlijke risico´s bij 
brandtrainingen: onze mist biedt 
de beste oplossing.


