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Artikelen (SKU) 
Totaal 

uitgeleverd 
Beschermingsbril           83.960  
Chirurgisch masker type 1        301.300  
Chirurgisch masker type 2           62.000  
Chirurgisch masker type 2R     3.762.800  
Desinfectans (in liters)                     -    
FFP1 Masker        266.950  
FFP2 Masker (FFP2, N95, KN95)     2.027.872  
FFP3 masker        145.595  
Handdesinfectans 500 ml             6.116  
Handschoenen     7.900.550  
Jassen en schorten        836.469  
Sars-CoV2 testkit                     -    
Spatscherm             5.100  
Test zonder wattenstaafjes           30.500  
Wattenstaafjes Keel           34.500  
Wattenstaafjes Neus           52.000  

CIJFERS 
 
In de afgelopen weken heeft het LCH 3,8 
miljoen chirurgische mondmaskers type 2R 
uitgeleverd, 2 miljoen FFP2-maskers, meer dan 
7,9 miljoen handschoenen en bijna 840.000 
jassen & schorten. Zie voor deze en andere 
getallen tabel 1. 
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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. 

KWALITEIT 
 
Het LCH stelt hoge eisen aan de hulpmiddelen die 
via het LCH beschikbaar worden gesteld aan de 
zorgverleners in Nederland. Om er zeker van te zijn 
dat alle geleverde middelen voldoen aan de 
kwaliteitseisen worden een aantal checks 
uitgevoerd: 
• 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.  

Bij mondmaskers voeren we nog twee extra 
controles uit, te weten: 
• Check 3: Een gecertificeerde medewerker 

gebruikt een gecertificeerde testopstelling om 
een zgn. ‘particle test‘ uit te voeren om de 
doorlaatbaarheid van het filter van de 
mondmaskers te controleren. 

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

Zorginstellingen die vragen hebben over leveringen 
hulpmiddelen kunnen hierover contact opnemen 
via inkoop@lchulpmiddelen.nl. 
 

Tabel 1: Aantallen hulpmiddelen per stadium 
peildatum 2 april 2020 12.00 uur. 
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Product 
Prijs  

excl BTW 
1. FFP2 maskers €3,09 
2. protectiejassen €1,21 
3.spatbrillen €5,66 
4.schorten €0,07 
5.chirurgische maskers €0,28 
6.lange handschoenen €0,06 
7.sterilium €7.20 
8.testkits €19,87 
8a.Amies medium met 
nasopharynx swab € 1,50 

8b.Nasopharynx swab € 1,15 
8c.Keel swab € 1,15 
8d.UTM of GLY-medium € 2,30 

TEAM INBOX: VOOR AANBIEDERS VAN 
HULPMIDDELEN 
 
Eén van de eerste acties van het LCH was het 
inrichten van een inbox waar aanbiedingen van 
hulpmiddelen naartoe gemaild kunnen worden. 
Het LCH wil het bedrijven via 
middelencorona@NFU.nl daarmee zo makkelijk 
mogelijk maken.  
 
Alle dagen van de week werkt een team van 
meer dan 25 mensen om alle vragen zo goed 
mogelijk en zo snel mogelijk te beantwoorden. 
Dit doen we met één doel: voldoende kwalitatief 
goede hulpmiddelen voor medische 
professionals in Nederland te krijgen. 

 

Tabel 2: productprijzen LCH. 

FACTURATIE EN VERKOOPPIJRZEN 
 
Het LCH start met de facturatie, ook voor reeds 
bestelde producten. Facturen hebben een 
betalingstermijn van 30 dagen. Mediq zorgt 
namens het LCH voor de facturatie van de 
hulpmiddelen. Dit gebeurt vanuit een faciliterende 
rol zonder winstoogmerk. 
 
De prijzen van de producten worden wekelijks 
samen met het ministerie van VWS vastgesteld op 
basis van de geldende marktprijzen en worden 
wekelijk door het LCH gemeld in de nieuwsbrief. In 
de tabel hiernaast staan de door het ministerie van 
VWS vastgestelde verkoopprijzen. Deze 
verkoopprijzen gelden voor komende week (tot en 
met zondag 12 april 2020). 
 

Het team Inbox in cijfers: 
 
• 6756 mails verwerkt in anderhalve 

week. 
• 70% hiervan gaat over hulpmiddelen. 
• 50% hiervan is concreet genoeg om de 

kwaliteitsspecificaties op te vragen. 
• Een tiental berichten bevat voorstellen 

die concreet zijn én waarvan de kwaliteit 
gewaarborgd kan worden: deze worden 
door de afdeling Trade positief 
bevonden en verder opgepakt om tot 
zakelijke afspraken te komen. 
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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/coronav
irus-covid-19/beschermingsmiddelen-voor-
professionals en de LCI-richtlijn 
https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19. 
 

MINISTER MARTIN VAN RIJN ‘BEZOEKT’ 
HET LCH 
 
Martin van Rijn, minister voor Medische Zorg en 
Sport, bracht vorige week een ‘digitaal’ bezoek aan 
het LCH. Van Rijn werd virtueel rondgeleid door het 
LCH om zo het proces te zien: van team inkoop, dat 
ervoor zorgt dat er voldoende hulpmiddelen naar 
Nederland komen, naar team finance, dat ervoor 
zorgt dat de financien op orde zijn. Van het logistieke 
team, dat zorgt voor de levering van de 
hulpmiddelen, naar de medewerkers van het team 
Inbox, die dagelijks talloze aanbieders 
beantwoorden. Van Rijn: “Ik heb heel veel respect 
voor de wijze waarop het LCH wereldwijd 
beschermingsmiddelen inkoopt voor onze 
zorgverleners. Zo kan de zorg zijn werk blijven doen! 
Ik ben onder de indruk wat het LCH al in zo’n korte 
tijd hebben bereikt.”  
 

Foto: minister Martin van Rijn in gesprek met Marije 
van de Vee van de LCH Helpdesk. 


