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COORDINATOR LANDELIJK CONSORTIUM HULPMIDDELEN: “ENORM TROTS OP WAT ER 
IN ZO’N KORTE TIJD AL IS BEREIKT”  
 

Rob van der Kolk is in het dagelijks leven divisiedirecteur in het Amsterdam UMC, maar sinds 
anderhalve week coördinator van het Landelijk Consortium Hulpmiddelen: “We zijn anderhalve week 
geleden met niets begonnen, nu staat er een geoliede machine. Zo hebben we zelfs een luchtbrug met 
China via KLM. 
 
De organisatie bestaat uit deskundige professionals uit diverse vakgebieden. Hierdoor kunnen we de 
kwaliteit van producten controleren, zowel ter plaatse als na aflevering in Nederland. We hebben ook 
expertise over douane en zelfs iemand die Chinees kan lezen en tolken. 
 
We begrijpen de dagelijkse druk van medische professionals in de gezondheidszorg en doen er alles 
aan om ze zo veilig mogelijk te laten werken. En daar horen goede beschermings- en hulpmiddelen bij. 
Uiteindelijk wil je als zorginstelling gewoon concreet weten wanneer je welke middelen en in welke 
hoeveelheid krijgt. We doen er alles aan om dit op een zo kort mogelijke termijn te gaan realiseren met 
elkaar.” 

 
 

“We zijn anderhalve week geleden met niets begonnen,  
nu staat er een geoliede machine” – Rob van der Kolk 

VRAAG EN AANBOD: DE STATUS VAN 
VANDAAG 
 
Het Landelijk Consortium Hulpmiddelen heeft 
significant resultaat geboekt. Sinds vorige 
week hebben we miljoenen maskers, 
handschoenen, schorten en veiligheidsbrillen 
naar Nederland gehaald en inmiddels ter 
beschikking gesteld aan de regio’s 
(ROAZ/GHOR). 
 
Bovendien hebben we een goed gevulde 
pipeline. We hebben goede afspraken kunnen 
maken op basis waarvan we weten: er is nog 
veel extra materiaal naar Nederland 
onderweg. We doen er alles aan om deze 
materialen zo snel als mogelijk ter beschikking 
te stellen van de regio’s. 
 

 
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error 
sit voluptatem accusantium doloremque 
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OVER WELKE PRODUCTEN GAAT HET 
NU? 
 
De gezamenlijke inkoop die onder regie valt van 
het consortium betreffen de volgende 
producten: 
 

• FFP1, FFP2 maskers 

• Protectiejassen 

• Spatbrillen 

• Schorten 

• Chirurgische Maskers (type IIR) 

• Onderzoekshandschoenen 

• Diagnostische testen (inclusief PCR-
materiaal, swabs en media) 

• Beademingsapparatuur  
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INFORMATIE VOOR LEVERANCIERS 
Sinds de media-aandacht rondom tekorten van 
persoonlijke hulp- en beschermingsmiddelen is 
toegenomen, zijn bij het ministerie honderden 
berichten binnengekomen van particulieren en 
bedrijven die beschermingsmiddelen kunnen 
leveren.  Alle bedrijven die hulpmiddelen 
willen aanbieden worden verzocht om 
aanbiedingen uit het binnen- en buitenland te 
melden bij het Consortium via 
middelencorona@nfu.nl.  
 
Wij zijn specifiek geïnteresseerd in grote 
volume-aanbiedingen. Belangrijk bij alle 
voorraden die ons worden aangeboden, is dat 
we deze moeten kunnen inspecteren op 
kwaliteit en compleetheid voordat we tot 
inkoop overgaan. 

Heel veel mensen en organisaties bereid zijn om 
mee te helpen om de huidige tekorten op te 
lossen. Particuliere initiatiefnemers met kleine 
voorraden wordt aangeraden deze zoveel 
mogelijk aan te bieden bij het Rode Kruis 
(beschermingsmiddelen@rodekruis.nl). Dit 
hoeven niet allemaal mondmaskers van het 
type FFP1, FFP2 en FFP3 te zijn, maar kunnen 
bijvoorbeeld ook chirurgische mondmaskers 
zijn. 

 
 

 

 

 

 

Het Consortium hanteert strikte criteria voor 
het in behandeling nemen van een aanbod. De 
meest recente RIVM-richtlijnen 
(https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-
19#preventie) worden gevolgd om de 
medewerkers in de zorg veilig te kunnen laten 
werken (zie bijlage voor de concrete 
specificaties van de producten). 

Ook u kunt helpen om deze criteria mee te 
communiceren richting partijen die zich 
eventueel rechtstreeks bij u melden: 
• Email met bedrijfs- en contactgegevens 

• Volledig leesbare (ongecensureerde) 
afbeeldingen (alle zijden) van producten en 
verpakkingen 

• Volledig leesbare (ongecensureerde) CE-
certificaten en kwaliteitsdocumenten  

• Hoeveelheden en fysieke locatie van de 
goederen 

• Duidelijke prijsstelling en 
betalingsvoorwaarden. 

 
 
 

Helaas zijn er ook heel veel aanbiedingen die op niets uitlopen of uiteindelijk niet bruikbaar zijn. Dat kan 
komen doordat bijvoorbeeld de voorraden worden aangeboden tegen woekerprijzen, of doordat bij 
doorvragen blijkt dat de producten helemaal niet beschikbaar zijn. Er kunnen ook producten aangeboden 
worden die niet de juiste kwalificaties hebben, of waarvan het op korte termijn niet mogelijk is de 
betrouwbaarheid van de aanbieder of leverancier na te gaan. 

MOOIE INITIATIEVEN 
Er zijn diverse bedrijven en particulieren die zich 
graag een steentje willen bijdragen in de 
aankoop van hulp- en beschermingsmiddelen. Zo 
zijn er grote donateurs die een significant bedrag 
willen schenken en bedrijven die hun diensten en 
netwerken beschikbaar stellen. Al deze 
fantastische initiatieven worden in het 
Consortium gebundeld.  
 
Wordt u als zorginstelling benaderd door 
initiatieven? Neem dan contact op met 
Pellagia De Wild, 06- 24805583 
p.w.dewild@amsterdamumc.nl 
 

Particulieren en bedrijven komen met de beste 
intenties met voorstellen en materialen. Dit leidt 
ertoe dat we ook aanbiedingen moeten afwijzen.  
We toetsen de verzoeken tegen de specificaties 
zoals deze door het RIVM zijn opgesteld om de 
kwaliteit en veiligheid voor medewerkers in de 
zorg goed te waarborgen (zie bijlage). Dit leidt 
met regelmaat ook tot teleurstellingen. We 
vragen hiervoor begrip. 

  

https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#preventie
https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#preventie
mailto:p.w.dewild@amsterdamumc.nl


 3 

 

  

OVER HET LANDELIJK CONSORTIUM HULPMIDDELEN 
Het ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport heeft met een team van professionals 
uit ziekenhuizen, academische centra, leveranciers en producenten een gezamenlijk 
initiatief opgericht: het ‘Landelijk Consortium Hulpmiddelen’. Het Consortium heeft als doel 
om verschillende medische hulpmiddelen waaraan een tekort dreigt in te kopen, zonder 
winstoogmerk, in het landsbelang. 

Overige vragen over inkoop 
Zorgprofessionals, ziekenhuizen en academische centra en aanbieders/leveranciers 
kunnen met overige vragen over inkoop van medische hulpmiddelen van de lijst terecht 
door een mail ter sturen naar: inkoop@lchulpmiddelen.nl. 

WAAR KAN IK TERECHT MET VRAGEN? 

Vragen over de distributie 
Vragen over behoefte aan hulpmiddelen en leveringen stellen zorgprofessionals en 
instellingen via hun regiocoördinatoren bij uw regionale ROAZ en/of GGD. 
 
Gaat uw vraag over beademingsapparatuur, neemt u dan contact op met de LNAZ 
(https://www.lnaz.nl/contact.) 

Vraag over hulpmiddelen 
Zorgsectoren kunnen hun dagelijkse behoefte aan hulpmiddelen melden via de 
webapplicatie van GGD-GHOR (ziekenhuizen, huisartsen(posten), ambulancediensten 
en GGD’en). Alle andere zorgsectoren doen die meldingen bij hun regionale ROAZ-
coördinatoren. 

Reguliere update 
We zullen u de komende dagen dagelijks op de hoogte houden van de activiteiten van 
het Landelijk Consortium Hulpmiddelen en u informeren over de voortgang van de 
inkoop. We willen u vragen om deze en toekomstige nieuwsupdates te delen met de bij 
u aangesloten zorgaanbieders. 
 
 

Meer informatie  
Vindt u op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-
19/beschermingsmiddelen-voor-professionals.  

mailto:inkoop@lchulpmiddelen.nl
https://www.lnaz.nl/contact
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/beschermingsmiddelen-voor-professionals
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/beschermingsmiddelen-voor-professionals
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Bijlage: voorlopige specificaties 

 

Middelen Huidige product of vergelijkbaar (wat 
gebruik je nu/ wat is de standaard in de 
markt) 

Specifieke eisen 

FFP2-maskers FFP2/IIR NEN-EN149:2001+A1:2009 aanvullend NEN-
EN14683:2005 (IIR)  

FFP1-maskers FFP1/IIR NEN-EN149:2001+A1:2009 aanvullend NEN-
EN14683:2005 (IIR)  

FFP3-maskers FFP3/IIR NEN-EN149:2001+A1:2009 aanvullend NEN-
EN14683:2005 (IIR)  

Protectiejassen 3027102 SMS of verglijkbaar, lange mouw, tricot 
manchet, ook rug afsluitend, vocht afstotend 
(hoeft niet waterdicht te zijn) 

Spatbrillen 86000 Monturen SV250L 
86001 Disposable glazen SV100F 

 

Schorten  84760 of 84773 PE, Ca. 80 x 125 cm. Halterschorten 

Operatiehandschoenen Sempermed Supreme alle maten 
Protexis PI alle maten 
Biogel M met Biogel Eclipse alle maten 
Biogel PI UltraTouch met Underglove 

Latex-eiwitarm Zo laag mogelijk volgens 
Modified Lowrey en FitKit, NEN-EN 455 1 t/m 4 
Latexvrij, NEN-EN 455 1 t/m 4 
Latex-eiwitarm Zo laag mogelijk volgens 
Modified Lowrey en FitKit, Indicatiefunctie, 
Orthopedie, NEN-EN 455 1 t/m 4 
Latexvrij, Indicatiefunctie, Orthopedie, NEN-EN 
455 1 t/m 4 

Chirurgische maskers Type II 
Type II + FS (Face Shield) 
Type IIR 
Type IIR + FS (Face Shield)  

Voor OK’s, type II (niet spatbestendig), met 
straps, zonder spatscherm, NEN-EN 14683  
Voor OK’s, type IIR (spatbestendig), met straps, 
met spatscherm, NEN-EN 14683  
Voor OK’s, type IIR (spatbestendig), met straps, 
zonder spatscherm, NEN-EN 14683   
Voor OK’s, type IIR (spatbestendig), met straps, 
met spatscherm, NEN-EN 14683   
Voor IC’s, type IIR (spatbestendig), 
oorelastieken, zonder spatscherm, NEN-EN 
14683   

Onderzoekshandschoenen Abena Hospicare/Excelent Nitril blauw, alle 
maten 

Standaard wordt een gemiddelde treksterkte ≥ 9 
Newton gehanteerd.  

Operatiejassen Surgical gown HP L, LL, XXL, XXLL. Let op: maatvoering is niet 
gestandaardiseerd. 

 

 

 


