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Waarom deze nieuwsbrief?
Corona treft ons allemaal, maar de mensen die zich dagelijks inzetten voor patiënten en cliënten nog het meest. Zij
moeten goed en veilig kunnen werken. Door de ontwikkelingen rondom het coronavirus is er een grote behoefte aan
medische hulpmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen voor de verzorging van (mogelijke) coronapatiënten.

Alle zorgaanbieders worden dringend verzocht mee te
werken aan deze landelijke noodaanpak
Zoals het Ministerie van VWS vandaag heeft gemeld in een nieuwsbericht op Rijksoverheid.nl, heeft VWS met een
team van professionals uit ziekenhuizen, academische centra, leveranciers en producenten een gezamenlijk initiatief
opgericht: het ‘Landelijk Consortium Hulpmiddelen’. De NFU participeert ook in dit Consortium. Het Consortium
vervangt de landelijke lijn die op 17 maart 2020 vanuit VWS is verspreid en sindsdien van kracht was.
Het Consortium verzoekt alle koepels en brancheorganisaties om deze update te delen met haar achterban. Alle
zorgaanbieders worden dringend verzocht om volledig mee te werken aan deze landelijke noodaanpak.

Verzoek
Deze nieuwsbrief zal vanaf heden dagelijks uitkomen met de belangrijkste informatie over
hulpmiddelen in de zorg. De update wordt verzonden naar alle brancheorganisaties in de Nederlandse
gezondheidszorg. Het Consortium verzoekt alle koepels en brancheorganisaties om deze update te
delen met haar achterban. En daarom stuurt de NFU deze nieuwsbrief aan u door.

Om welke producten gaat het?
De gezamenlijke inkoop die onder regie valt van het
consortium betreffen de volgende producten:










FFP1, FFP2 maskers
Protectie/ isolatiejassen
Spatbrillen
Schorten
Chirurgische Maskers (type IIR)
Onderzoekshandschoenen
Diagnostische testen (inclusief PCR‐materiaal,
swabs en media)
Desinfectia
IC apparatuur en disposables

Tijdelijke situatie
Wij zijn ons ervan bewust dat deze situatie een
andere aanpak is dan dat we gewend zijn in de
Nederlandse markt. Op deze manier houden
we het overzicht op de status van de
aanvullend benodigde materialen. Het
Consortium heeft als doel om verschillende
medische hulpmiddelen waaraan een tekort
dreigt in te kopen, zonder winstoogmerk, in
het landsbelang.

Hier kunnen de komende tijd nog producten aan toe
worden gevoegd als blijkt dat centrale regie de beste
strategie is.

DISTRIBUTIE VAN DE MIDDELEN
De distributie van middelen verloopt via de GGDs en ROAZ samenwerkingsverbanden. Zorginstellingen
die vragen hebben over het aanbod van persoonlijke beschermingsmiddelen voor medische
professionals worden verzocht hierover contact op te nemen met het ROAZ of GGD in hun regio.

Wat betekent dit concreet voor
zorgaanbieders?
Het Consortium heeft de bevoegdheid om deals te
sluiten voor geheel Nederland. Dit geldt alleen voor de
lijst aan vastgestelde producten. De leveranciers
worden hier door hun koepels van op de hoogte
gebracht.
Uitgangspunt is dat alle reguliere en reeds
gecontracteerde inkoopafspraken blijven bestaan. Als
op de reguliere artikelen een tekort is bestaat er de
mogelijkheid om alternatieve artikelen te bestellen bij
de GGD /ROAZ in uw regio.
Zorgaanbieders moeten ALLE aanbiedingen van
hulpmiddelen boven de 20.000 stuks
uit het binnen‐ en buitenland doorverwijzen

naar het Consortium via middelencorona@nfu.nl.
Het Consortium verzoekt zorgaanbieders vriendelijk om
de lead niet zelf door te sturen, maar dit te laten doen
door de leverancier.
De afhandeling van de leads gebeurt per e‐mail.
Het Consortium spant zich tot het uiterste in om alle
leads te beantwoorden, maar gezien de drukte kan het
even duren voor leveranciers antwoord krijgen. Hierbij
het vriendelijke doch dringende verzoek om hierover
geen telefonisch contact te zoeken met de NFU of met
andere instanties. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Beoordeling en kwaliteit
Het Consortium beoordeelt de betrouwbaarheid van de aanbiedende partij en de kwaliteit van de
hulpmiddelen. Als dat het geval is, wordt de aanbieding verder in behandeling genomen.
Dit doen we:


Door hulpmiddelen in te kopen via bestaande leveranciers van zorginstellingen;



Door middel van het nagaan van aanbiedingen van niet‐bestaande leveranciers.

Vooral dit tweede punt heeft onze aandacht omdat we veel aanbiedingen ontvangen en deze aanbiedingen
moeten worden gecontroleerd op betrouwbaarheid en kwaliteit. Het Consortium beoordeelt of de
aanbiedingen van de producten die door verschillende partijen worden aangeboden, voldoen aan de
kwaliteitseisen. Als dat het geval is, gaat zij over tot aanschaf, distributie en levering. Hiermee wordt
voorkomen dat producten worden aangeboden tegen woekerprijzen en of niet aan de juiste kwaliteitseisen
voldoen.

Betrokkenheid bedrijfsleven en BN’ers bij de zorg
Het Consortium wordt momenteel actief benaderd door zowel bedrijven als BN’ers die een
actieve bijdrage willen leveren aan de beschikbaarheid van voldoende hulpmiddelen. Deze
hartverwarmende initiatieven laten een enorme betrokkenheid zien bij medewerkers in de
gezondheidszorg.

Het Landelijk Consortium Hulpmiddelen hecht eraan dat de hulpmiddelen voldoen aan de RIVM‐richtlijnen.
In de richtlijnen staan de kwaliteitseisen van de producten. Het is belangrijk voor de veiligheid van het
zorgpersoneel dat de hulpmiddelen die worden gebruikt door hulpverleners en zorgprofessionals aan die
eisen voldoen.

WAAR KAN IK TERECHT MET VRAGEN?
contactgegevens van alle belangrijke partijen

Voor vragen over distributie
Vragen over behoefte aan hulpmiddelen en
leveringen stellen zorgprofessionals en
instellingen via hun regiocoördinatoren bij uw
regionale ROAZ en/of GGD

Voor overige vragen inkoop
Zorgaanbieders en leveranciers kunnen met
overige vragen over inkoop van medische
hulpmiddelen van de lijst terecht via:
inkoop@lchulpmiddelen.nl.

Meer informatie kunt u vinden op
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/co
ronavirus‐covid‐19/beschermingsmiddelen‐
voor‐professionals

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

