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EERSTE LEVERING VANUIT 
LCH EEN FEIT! 
 

Een mooie mijlpaal: vandaag is de 
eerste directe levering van extra 
handschoenen, mondmaskers en 
desinfectantia afgeleverd in het 
Bravis ziekenhuis in Bergen op 
Zoom. Bianka Mennema (raad van 
bestuur) heeft de goederen samen 
met een verpleegkundige in 
ontvangst genomen. 

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN: HOEVEEL KOMT ERAAN? 
 
Door het Landelijk Consortium Hulpmiddelen is de regie genomen op beschikbaarheid van de extra 
persoonlijke beschermingsmiddelen. Het LCH is begonnen met de uitlevering van producten. Er zijn nu 
57.000 FFPS 2 maskers (incl. FFP1), 10.000 chirurgische maskers 2R, 4.000 schorten (verpakkingen van 
100) en 48.000 handschoenen gereed voor uitlevering. Er zijn nog veel meer persoonlijke 
beschermingsmiddelen onderweg. Deze worden in het distributiecentrum eerst gecheckt op kwaliteit 
en daarna meteen uitgeleverd.  
 

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. 

Foto: raad van bestuur en verpleegkundige 
van het Bravis ziekenhuis nemen de eerste 
levering van goederen LCH in ontvangst. 
 

Zodra er meer zicht is op een gegarandeerde toestroom van schaarse materialen,  
zullen we via deze nieuwsbrief de prognosecijfers en de vraag vanuit de zorgsector delen. 
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STAND VAN ZAKEN PRODUCTIE IN 
NEDERLAND  

In samenwerking met partners uit het 
bedrijfsleven, brancheverenigingen, 
ziekenhuizen en universiteiten zijn de 
afgelopen weken diverse initiatieven ontstaan 
om productie van medische hulpmiddelen, 
waar tekorten dreigen, in Nederland te 
realiseren. In overleg met deze partijen wordt 
gekeken hoe initiatieven het beste opgevolgd 
kunnen worden en welke ondersteuning 
hiervoor nodig is. Het kan hierbij gaan om het 
helpen opzetten van bijvoorbeeld een 
volledig nieuwe productielijn in Nederland, 
maar ook om het verbinden van partijen 
waardoor een productieketen bij elkaar wordt 
gebracht.  

 

KWALITEITSSTANDAARDEN 
MONDMASKERS 
 
Het LCH toetst de kwaliteit van de maskers voor 
ze worden ingekocht en vervoerd op meerdere 
momenten zodat ze aan de criteria van het 
RIVM voldoen (voor de RIVM-criteria zie 
https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-
19#preventie).  
 
Er worden vóór inkoop ook testrapporten 
opgevraagd aan de hand waarvan deze maskers 
hun classificatie hebben verkregen. Ook kijkt 
het LCH naar de scores die de maskers op de 
diverse onderdelen hebben behaald. Alleen 
maskers die door deze controle komen, worden 
ingekocht. Bij binnenkomst in het 
distributiecentrum worden de maskers ook nog 
fysiek beoordeeld. Maskers die niet door deze 
fysieke controle komen, worden alsnog 
afgekeurd en dus niet beschikbaar gesteld aan 
onze zorgverleners.  

VRAGEN OVER KWALITEIT VAN 
MATERIALEN? 

Voordat het LCH werd opgericht zijn er door tal 
van initiatieven materialen het land 
binnengekomen. Bijvoorbeeld omdat 
zorginstellingen dezenzelf 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 via 
middelencorona@nfu.nl. 

 

DESINFECTANTIA 
 
DSM heeft de eerste lading desinfectantia 
afgeleverd en dit is verdeeld onder de 
zorgaanbieders. De productie van desinfectantia 
door Avandis komt momenteel op gang. De 
eerste flessen rollen vandaag van de band en 
begin volgende week zullen de grote leveringen 
plaatsvinden. Het bedrijf Cargill heeft toegezegd 
om een eerste tranche van 60.000 liter 
oppervlaktedesinfectie te produceren en aan 
Nederland te doneren. De levering wordt begin 
volgende week verwacht en zal meteen over het 
land worden verdeeld. 

  
 

DSM heeft de eerste lading desinfectantia afgeleverd, de productie door Avandis komt momenteel op 
gang en Cargill heeft toegezegd een eerste tranche van 60.000 liter oppervlaktedesinfectie te 

produceren en aan Nederland te doneren. 

https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#preventie
https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#preventie
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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. 

Hoe zit het nu met de beademingsapparatuur? 
 
Ook apparatuur en benodigdheden voor de intensive care (waaronder 
beademingsapparatuur) wordt op zeer korte termijn ingekocht door het LCH. De 
verdeling van deze producten gebeurt vervolgens via de Landelijk Netwerk Acute Zorg 
(LNAZ) in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC). 

 

VRAAG EN ANTWOORD 

Het LCH ontvangt dagelijks vele vragen bij de helpdesk. We behandelen in deze rubriek 
telkens drie urgente en veel gestelde vragen. 

 

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

Wat doet het LCH bij de aanschaf van testkits? 
 
De afgelopen week zijn er 500.000 moleculaire testkits aangeschaft door het LCH. Het 
gaat hier om moleculaire testen, gericht op het vaststellen van een besmetting (door 
middel van swaps). Deze worden nu door het RIVM getest op betrouwbaarheid en 
daarna meteen via de NVMM doorgezet naar de zorginstellingen waar de grootste 
behoefte ligt. 

 

Hoe zit het met sneltesten voor het corona-virus? 
 
Er worden op dit moment via verschillende kanalen ook sneltesten voor COVID-19 
aangeboden. Daarom is het van groot belang dat die testen betrouwbaar zijn en op 
juiste wijze worden gebruikt. Het RIVM en het Erasmus MC doen nader onderzoek 
naar de betrouwbaarheid (sensitiviteit en de specificiteit) en toegevoegde waarde van 
deze sneltesten.  
 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/beschermingsmiddelen-voor-professionals
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/beschermingsmiddelen-voor-professionals

