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DE EERSTE WEEK VAN HET LCH 
 

Het LCH bestaat nu een week. In deze periode zijn er 
vier hoofdactiviteiten ontplooid die erop gericht zijn 
om zo veel mogelijk medische hulpmiddelen van de 
goede kwaliteit, zo snel mogelijk te leveren aan de 
gezondheidszorg: 

1. Het LCH verwerkt de orders die vóór het 
installeren van het LCH door VWS reeds 
uitgezet waren. Deze orders komen binnen, 
worden allemaal grondig gecheckt op 
kwaliteit aan de hand van de RIVM-richtlijnen 
en daarna zo snel mogelijk uitgeleverd als de 
kwaliteit in orde is. 

2. Het LCH ontvangt ook goederen van derde 
partijen, zoals bijvoorbeeld een levering van 
het Rode Kruis van afgelopen weekend. Grote 
hoeveelheden materialen zijn allemaal 
“ingecheckt”, en moeten onderworpen 
worden aan de grondige kwaliteitscontrole 
om ze daarna zo snel mogelijk uit te worden 
geleverd. 

3. Het LCH plaatst sinds afgelopen week zelf 
orders. Deze komen veelal uit China. De 
hulpmiddelen worden ter plekke op kwaliteit 
gecontroleerd, en komen vervolgens via de 
opgezette luchtbrug naar Nederland, waar 
nog een kwaliteitscontrole plaats vindt 
volgens de RIVM richtlijnen. Daarna wordt zo 
snel mogelijk uitgeleverd. 

4. Het LCH bekijkt de mogelijkheden die er zijn 
voor productie van hulpmiddelen in eigen 
land.  

 

Nieuwsbrief  
Landelijk Consortium Hulpmiddelen 
Editie 30 maart 2020 
 
 
Het LCH werkt met man en macht aan de inkoop en 
distributie van persoonlijke beschermingsmiddelen voor de 
zorg. De afgelopen dagen zijn de eerste grote leveringen van 
persoonlijke beschermingsmiddelen, in het bijzonder 
mondmaskers, uit het buitenland in Nederland aangekomen. 
De tekorten zijn nog niet opgelost, maar de distributie begint 
op gang te komen. In deze nieuwsbrief vindt u de stand van 
zaken. 
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DE CIJFERS 

De feitelijke levering van materialen loopt inmiddels. Het LCH is bovendien volop bezig om de materialen te 
verwerken, waarvan de orders reeds eerder door VWS in gang waren gezet. Ondanks het feit dat het LCH zelf pas 
een week bestaat heeft het inmiddels zelf substantiële orders geplaatst die op transport gaan naar Nederland, en 
waarvan de eerste al binnen zijn. Het LCH heeft dagelijks overleg met de GGD/GHOR om de vraag van de markt 
goed in beeld te hebben en daarbij zo gericht mogelijk uit te kunnen leveren.  

 

 

 
  

Artikelen Totaal uitgeleverd door LCH 
Beschermingsbril 76.020 
Chirurgisch masker type 1 281.300 
Chirurgisch masker type 2 0 
Chirurgisch masker type 2R 1.398.800 
Desinfectans (in liters) 0 
FFP1 Masker 266.950 
FFP2 Masker (FFP2, N95, KN95) 310.500 
FFP3 masker 107.000 
Handdesinfectans 500 ml 119 
Handschoenen L 2.005.000 
Handschoenen M 1.503.150 
Handschoenen S 985.000 
Handschoenen XL 408.650 
Isolatiejas (lange mouw) L/XL/XXL 100.620 
Isolatiejas (lange mouw) S/M 0 
Sars-CoV2 testkit 0 
Schorten 717.000 
Spatscherm 1.200 
Test zonder wattenstaafjes 7.600 
Wattenstaafjes Keel 12.900 
Wattenstaafjes Neus 13.600 

DE INKOOP VAN HULPMIDDELEN 
DOOR HET LCH IN ZES STAPPEN 

Het bestelproces van hulpmiddelen bestaat 
uit een aantal fasen. Het LCH heeft het proces 
op een overzichtelijke manier ingedeeld in zes 
categorieën: 
1.  Het LCH heeft mogelijke deals in beeld: 

het gaat hierbij om de potentiele 
afspraken die afgesloten kunnen 
worden. 

2.  In bestelling met ordernummer: de 
producten die concreet besteld zijn. 

3.  Geleverde voorraad: de hulpmiddelen 
die inmiddels binnen zijn worden 
gecontroleerd op kwaliteit volgens de 
richtlijnen zoals door het RIVM 
aangegeven. 

4.  Goedgekeurde voorraad & leverbaar: 
betreft de producten die na 
kwaliteitscontrole goed bevonden zijn. 

5.  Afgekeurde voorraad: de hulpmiddelen 
die na kwaliteitscontrole afgekeurd zijn, 
en daardoor niet geleverd gaan worden. 

6.  Uitgeleverd: feitelijk geleverd aan de 
gezondheidszorg. 
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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 LCH heeft als doel om verschillende 
medische hulpmiddelen waaraan een tekort dreigt in te kopen, zonder winstoogmerk, in het 
landsbelang. 

VRAGEN OVER DE KWALITEIT VAN MATERIALEN? 

Voordat het LCH werd opgericht zijn er door tal van initiatieven materialen het land 
binnengekomen. Bijvoorbeeld omdat zorginstellingen deze zelf rechtstreeks hebben ingekocht. 
Ook deze materialen moeten voldoen aan de gestelde kwaliteits- en veiligheidseisen van het RIVM. 
Instellingen die eventueel vragen hebben over de kwaliteit van producten, kunnen contact 
opnemen met het LCH via middelencorona@nfu.nl. 

 

KWALITEIT VAN MONDMASKERS 

Afgelopen weekend is er veel aandacht geweest 
in de media voor kwaliteit van mondmaskers. 
Met man en macht wordt er gewerkt om zoveel 
mogelijk beschermingsmiddelen beschikbaar te 
krijgen. Veiligheid en kwaliteit van 
beschermingsmiddelen staan daarbij 
voorop. Via het LCH is in samenwerking met het 
RIVM een kwaliteitscontrole standaard op alle 
vertrekkende en binnenkomende ladingen 
ingericht, inclusief testen op locatie bij de 
voorraad. Daarmee heeft het LCH goed zicht op 
de kwaliteit van materialen die wordt verstrekt. 
 
Vóór de oprichting van het LCH is vorige week 
zaterdag (21/3) een eerste zending afkomstig 
van een Chinese fabrikant deels uitgeleverd. Het 
gaat hier om maskers met een KN95-
kwaliteitscertificaat. Het ministerie van VWS 
ontving een eerste signaal dat bij inspectie de 
kwaliteit van deze zending niet voldeed aan de 
criteria. Een deel van deze zending is uitgeleverd 
aan zorgaanbieders, de rest van de lading is 
direct on-hold gezet en is niet verder verspreid. 

 

Ook een nadere test wees uit dat de maskers 
niet voldeden aan de kwaliteitsnorm. VWS 
heeft daarop besloten om deze zending niet 
meer in te zetten. Indien zorgaanbieders nog 
producten hebben vanuit de levering van 
zaterdag 21 maart, kunnen zij die retour 
zenden naar de ROAZ-coördinatoren. 
Gebruikers van de maskers kunnen in overleg 
met hun zorginstelling kijken of een 
additionele controle noodzakelijk is. 
 
Inmiddels zijn er ook nieuwe zendingen uit 
China binnengekomen en die zijn getest of zij 
aan de specificaties voldoen voordat zij zijn 
verspreid. Voor deze nieuwe zendingen zijn de 
testresultaten goed en daarmee voldoen ze 
aan de z.g. FFP2-norm. Die zendingen zijn dus 
na controle verspreid naar zorgaanbieders en 
kunnen gebruikt worden. 
 
In de opzet van het LCH worden alle materialen 
getest op de RIVM-richtlijnen voordat ze 
worden uitgeleverd. 

 

WAAR KAN IK TERECHT MET 
VRAGEN? 
 
Voor vragen over aanvraag en distributie van 
persoonlijke beschermingsmiddelen 
Bent u zorgprofessional bij een ziekenhuis, 
ambulancedienst, huisartsenpost, GGD of 
centrum voor acute mondzorg? Neem dan 
contact op met de regionaal coördinator in uw 
ROAZ regio.  
 

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 
 


