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THEMANUMMER: DE KWALITEIT VAN 
MONDMASKERS 
 

Afgelopen dagen is er veel aandacht geweest 
in de media en politiek voor de kwaliteit van 
mondmaskers. Met man en macht wordt er 
gewerkt om zoveel mogelijk 
beschermingsmiddelen beschikbaar te krijgen. 
De veiligheid en kwaliteit hiervan staan 
voorop. Het LCH heeft in samenwerking met 
het RIVM een standaard kwaliteitscontrole 
ingericht voor alle (uit het buitenland) 
binnenkomende ladingen, inclusief testen op 
locatie bij de voorraad. Daarmee heeft het LCH 
goed zicht op de kwaliteit van materialen die 
wordt verstrekt. 
 
In dit themanummer komen Gabriel Zwart en 
Wouter van Soest over het onderwerp 
kwaliteit aan het woord. Gabriel Zwart is 
bestuurder van het MUMC+ in Maastricht. 
Samen met Frida van den Maagdenberg 
(bestuurder van het Amsterdam UMC) heeft 
hij namens de Nederlandse Federatie van 
Academische ziekenhuizen (NFU) dit 
onderwerp in zijn portefeuille. Wouter van 
Soest is directeur van ActiZ, de 
branchevereniging van bijna 400 organisaties 
die actief zijn op het gebied van zorg en 
ondersteuning aan ouderen, (chronisch) 
zieken en jeugd.  
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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. 

Boven: Gabriel Zwart, bestuurder MUMC+ 
Onder: Wouter van Soest, directeur ActiZ 
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“Het is een goede zaak dat we in Nederland zijn gestopt met concurreren op de 
aankoop van beschermingsmiddelen. Kwaliteit is bij het LCH in goede handen.” 

 
  

HOE CHECKT HET LCH DE KWALITEIT 
VAN MONDMASKERS? 

Het LCH stelt hoge eisen aan de hulpmiddelen 
die beschikbaar worden gesteld aan de 
zorgverleners in Nederland. Om dit te borgen 
nemen we van alle hulpmiddelen die worden 
verspreid samples en onderwerpen we ze aan 
een viertal checks: 
 
• Check 1: Medewerkers van het RIVM 

controleren of de papieren en certificaten 
correct zijn. 

• Check 2: Een arbeidshygiënist controleert 
de kwaliteit van het hulpmiddel op het 
vlak van veiligheid en beoogd gebruik 
 

Zwart: “Het allerbelangrijkste is dat alle 
medewerkers in de Nederlandse 
gezondheidszorg veilig kunnen werken. Dat 
geldt zeker voor alle medewerkers die dag en 
nacht werken met coronapatiënten op de 
intensive care-afdelingen van de Nederlandse 
ziekenhuizen. Maar ook voor alle 
verpleegkundigen in iedere sector van de 
gezondheidszorg, de huisarts, tandarts en 
bijvoorbeeld de verloskundige.”  
 
Van Soest vult aan: “Dat betekent dat we 
voldoende beschermingsmaterialen nodig 
hebben, én voldoende materialen van goede 
kwaliteit. En laten we eerlijk zijn: beide vragen 
zijn op dit moment een uitdaging. Corona is een 
internationaal probleem; alle landen vragen op 
dit moment om dezelfde producten.  

De kwaliteit van geproduceerde 
beschermingsmiddelen is niet overal even goed 
en helaas komen we zelfs malafide bedrijven 
tegen.”  
 
Zwart: “Het Landelijk Consortium Hulpmiddelen 
is sinds vorige week opgericht om de krachten 
te bundelen en verzet bergen werk in de 
aankoop van beschermingsmiddelen. Het is 
veelbelovend om te zien welke inspanningen op 
dit moment gedaan worden om zoveel mogelijk 
goede materialen naar Nederland te maken. De 
kwaliteit is bij het LCH in goede handen.”  

• Check 3: Met een gecertificeerde 
testopstelling voeren gekwalificeerde 
medewerkers een particletest uit, om 
de doorlaatbaarheid van het filter van 
de mondmaskers voor deeltjes te 
controleren. 

• Check 4: Medewerkers van het RIVM 
testen met gespecialiseerde apparatuur 
of de mondmaskers goed aansluiten op 
het gelaat. 

 
Hulpmiddelen die niet voldoen aan deze 
normen worden niet verspreid in de 
zorgsector. Het LCH doet géén concessies 
aan kwaliteitsnormen. 
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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. 

 

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 en de LCI-richtlijn 
https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19.  
 
 

IGJ CONTROLEERT OP KWALITEIT 
 

Ook de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft vandaag bericht over de kwaliteit van mondkapjes. 
Daarin laat de IGJ weten dat zij de eerste zending mondneusmaskers afkomstig van de Chinese fabrikant 
Putian Jinlilais Clothing Weaving Co terugroept. Het gaat kom maskers met het Chinese KN95-
kwaliteitscertificaat, met productiedatum 19 maar 2020. Zie ook het nieuwsbericht: https://bit.ly/2UUEz5S  
 


