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HET LCH IN CIJFERS 
 
• Via het LCH zijn er inmiddels meer dan 10 

miljoen mondmaskers het land in gegaan.  
• Dit zijn o.a. 6 miljoen chirurgische maskers 

type IIR en ruim 2 miljoen FFP2 maskers.  
• Het LCH levert momenteel aan de 

regionale distributiecentra van de ROAZ 
regio’s inclusief Caribisch Nederland. 

• Sinds 27 maart zijn er vanuit het LCH 219 
leveringen geweest op 121 locaties. 
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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 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. 

LEVERING KOMENDE DAGEN 
 
• Via het LCH zijn momenteel grote 

hoeveelheden hulpmiddelen besteld: 45 
miljoen chirurgische maskers type IIR en 62 
miljoen FFP2 maskers zijn onderweg naar 
Nederland.  

• Belangrijk aandachtspunt bij persoonlijke 
beschermingsmiddelen op dit moment zijn 
de jassen, schorten en handschoenen. Er is 
door het LCH vol ingezet om deze 
producten zo snel mogelijk naar Nederland 
te halen.  

• Alle hulpmiddelen worden eerst gecheckt 
volgens de RIVM-richtlijnen voordat zij 
gedistribueerd worden over de zorgsector. 

SCHAARSTE AAN HULPMIDDELEN 
 
Er is dringend behoefte aan persoonlijke 
beschermingsmiddelen in zowel andere 
sectoren van de gezondheidszorg als in de 
acute zorg. Het LCH en de coördinator in de 
ROAZ regio’s zetten maximaal in op allocatie 
van hulpmiddelen naar alle zorgsectoren. Zie 
voor meer informatie de brief aan de Tweede 
Kamer van 7 april 2020 (p.16-17)  
https://bit.ly/2y2fvlK. 
  

PROFESSIONELE INFRASTRUCTUUR 
 
De uitlevering van grote hoeveelheden 
persoonlijke beschermingsmiddelen moet 
uiteraard in elk opzicht op een professionele 
manier plaatsvinden: logistiek, administratief 
en financieel. Het LCH is op dit moment in 
overleg over de uitrol van het Corona 
aanvraagportaal met de ROAZ regio’s, GGD-
GHOR Nederland en vertegenwoordigende 
organisaties van diverse sectoren uit de 
gezondheidszorg.  
 
Het LCH zet in op een gezamenlijke aanpak om 
tot een gefaseerde uitrol te komen. In dit kader 
worden er vanaf deze week meerdere pilots 
uitgevoerd. 
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 Samenwerking LCH – Landelijk 

Operationeel Team Corona 
(LOT-C) 
 
 
Het LOT-C fungeert landelijk 
als vraagbaak voor de aanpak 
van het coronavirus en zoekt 
hierbij aansluiting bij 
bestaande crisiscentra. LOT-C 
is landelijk initiatief in 
aanvulling op de GHOR’s. Het 
LCH en LOT-C hebben een 
structurele afstemming.  
 

UITBREIDING AANTAL PRODUCTEN VANUIT 
HET LCH 
 
De Minister van VWS communiceerde in zijn 
brief aan de Tweede Kamer een uitbreiding van 
het aantal producten dat door het LCH wordt 
ingekocht (productenscope) 
(https://bit.ly/2y2fvlK). De volgende producten 
zaten al in scope van het LCH: 
 
• FFP1, FFP2 en FFP3 maskers  
• Protectiejassen  
• Spatbrillen  
• Schorten  
• Chirurgische Maskers 
• Onderzoekshandschoenen  
• Diagnostische testen (inclusief PCR-materiaal, 
swabs en media)  
• Desinfectantia  
 
De scope van producten geleverd door het LCH 
zal de komende tijd uitgebreid worden met een 
aantal producten.  
 

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. 

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 of telefonisch via tel. 085-0075700.  
 
Meer informatie kunt u vinden op  
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/beschermingsmiddelen-voor-
professionals en de LCI-richtlijn https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19. 
 
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. 
 


