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 Chirurgische 
maskers 

FFP 
maskers 

Voorraad 9,5 miljoen  5,5 miljoen  
ETA 26 en 27/5 0 650000 
ETA 28-5 t/m 1-6 8 miljoen  1 miljoen  
Totaal in bestelling 904 miljoen 122 miljoen 

VOLDOENDE MEDISCHE MASKERS OM IN DE 
VRAAG VAN DE ZORG TE VOORZIEN. 
 
Er zijn momenteel circa 10 mln. chirurgische 
mondmaskers en meer dan 5 mln. FFP 
mondmaskers in Nederland op voorraad (grafiek 
1). Het LCH kan met de huidige voorraad voorzien 
in de vraag en bouwt haar voorraden verder op 
om aan de vraag te kunnen blijven voldoen.  
 
Er zijn meer dan 1 miljard medische 
mondmaskers in bestelling (waarvan 904 mln. 
chirurgische maskers en meer dan 120 mln. FFP2 
maskers). Hiervan komen er komende week 8 
mln. chirurgische maskers en 1,6 mln. FFP2 
maskers in Nederland aan. Materialen gaan voor 
uitlevering allemaal eerst door kwaliteitscontrole.  
 
Het LCH heeft in totaal 18,6 mln. chirurgische 
maskers en meer dan 4,3 mln. FFP maskers 
uitgeleverd (stand van dinsdag 26 mei jl.).  
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Het LCH werkt 24/7 aan de inkoop en distributie van 
persoonlijke beschermingsmiddelen voor de zorg. Met als 
doel om onze professionals in de gezondheidszorg zo goed 
en veilig mogelijk te laten werken tijdens de corona 
crisis. Het LCH is opgericht op initiatief van de zorgsector, in 
samenspraak met het ministerie van VWS. Een tijdelijke 
publiek-private samenwerking, die bestaat zolang het nodig 
is. In deze nieuwsbrief vindt u de stand van zaken. 
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Aantallen medische mondmaskers 
in voorraad en leveringen aan LCH 

deze week.

Voorraad ETA 26 en 27/5 ETA 28-5 t/m 1-6

Grafiek 1: beschermingsmiddelen leverbaar door LCH 
week 21 (meest gevraagde producten). 
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MONDIALE SCHAARSTE GRONDSTOFFEN VOOR ISOLATIEJASSEN EN HANDSCHOENEN 
 
Wereldwijd hebben we te maken met schaarste aan grondstoffen voor de fabricage van 
isolatiejassen en handschoenen. Het LCH heeft voldoende isolatiejassen op voorraad om in de 
huidige vraag te voorzien (bijna 3 miljoen). Komende week komen er ruim 1,5 miljoen 
isolatiejassen binnen via de luchtbrug. De voorraad isolatiejassen is opgelopen, maar moet nog 
wat verder omhoog om comfortabele reserve voorraad te hebben. Daarop is actie uitgezet. De 
grootste (mondiale) krapte zit bij de handschoenen. De beschikbare voorraad is weliswaar 
toegenomen tot ruim 3 miljoen stuks, maar de vraag vanuit de zorg is groter. De komende 
dagen worden er 15 miljoen handschoenen geleverd via de luchtbrug. Ondertussen is ingezet 
op structurele levering van handschoenen vanuit Maleisië op de middellange en lange termijn.  

DISTRIBUTIE EN LEVERANCIERS 
 
De druk op de wereldmarkt voor persoonlijke 
beschermingsmiddelen blijft onverminderd 
groot. Vooral de aanvoer van de grote 
hoeveelheden bestelde beschermingsmiddelen 
blijft een uitdaging. Hierdoor is niet altijd vooraf 
duidelijk wanneer welke hoeveelheden exact in 
Nederland aankomen. Om hier meer invloed op 
te kunnen uitoefenen, heeft het LCH de 
afgelopen weken veel aandacht besteed aan 
uitbreiding van de luchtbrug met Azië. Het 
aantal vluchten vanuit China is nog verder 
uitgebreid en er wordt zowel op Beijing als op 
Shanghai gevlogen. Nieuw zijn de vluchten 
vanuit Singapore en Kuala Lumpur. Om niet 
afhankelijk te zijn van één wijze van transport, 
maakt het LCH inmiddels ook gebruik van 
vervoer via scheepvaart en trein. Via deze 
laatste twee kanalen wordt de voorraad voor de 
middellange en lange termijn georganiseerd.  
 

KWALITEIT UPDATE 
 
Naast de aanlevering van persoonlijke 
beschermingsmiddelen, blijft ook de kwaliteit 
van deze middelen een constant punt van 
aandacht. Medewerkers in de gezondheidszorg 
moeten immers veilig kunnen werken. 
Beschermingsmiddelen die via het LCH worden 
gedistribueerd worden gecontroleerd en 
eventuele ondeugdelijke producten houdt het 
LCH tegen.  
 
Ondanks de kwaliteitschecks die het LCH vooraf 
doet, heeft het LCH te maken met persoonlijke 
beschermingsmiddelen die bij levering in 
Nederland niet aan de kwaliteitsstandaarden 
blijken te voldoen. 
 
Om producten van goede kwaliteit te kunnen 
garanderen doet het RIVM een onafhankelijke 
kwaliteitscontrole voor uitlevering aan de zorg 
in Nederland. Het LCH voert voortdurend het 
gesprek met de betrokken leveranciers om de 
kwaliteit ter verbeteren.  
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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. 

WAAR KAN IK TERECHT MET VRAGEN? 
 
Voor vragen over inkoop  
Zorgaanbieders en leveranciers kunnen met vragen over inkoop van medische hulpmiddelen van de 
lijst terecht via: info@lchulpmiddelen.nl of telefonisch via tel. 085-0075700.  
 
Vragen over IC-middelen 
Gedurende de corona crisis is sprake van schaarste van bepaalde IC-middelen. Het LCH kan inkopers 
en assortimentscoördinatoren van ziekenhuizen hierbij ondersteunen door adviezen voor 
alternatieve producten en leveranciers voor te stellen. Voor vragen omtrent IC materialen zoals 
disposables en andere IC materialen kan contact opgenomen worden 
met ichelpdesk@lchulpmiddelen.nl. Voor aanvragen over de verdeling van beademingsapparatuur 
en infuus- en spuitenpompen kan contact worden opgenomen met spreiding-middelen@lcps.nu. 
 
Meer informatie kunt u vinden op:  
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/zorg/beschermingsmiddelen 
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/professionals 
https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19 
 

VRAAG PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN AAN VIA HET PORTAAL 
 
Er zijn momenteel 5.000 zorginstellingen aangesloten die persoonlijke beschermingsmiddelen 
aanvragen via het portaal. Instellingen die nog niet zijn aangesloten, kunnen dat doen en ook via 
het portaal bestellen:  

• Ziekenhuizen, de ambulancezorg en PBM-coördinatoren in de ROAZ-regio’s doen dit via 
het aanvraagportal van OneMed/QRS. Zij kunnen voor vragen over het portaal terecht bij 
supportvws@QRS.nl.  

• Alle andere zorginstellingen die zijn opgenomen in de verdeelsystematiek van VWS, zoals 
huisartsen, verpleeg- of verzorgingshuizen en GGZ, doen dit via het aanvraagportal van 
Mediq. Zij kunnen voor vragen terecht bij https://mediq.nl/landelijk-consortium-
hulpmiddelen/veelgesteldevragen of kunnen contact opnemen via het telefoonnummer 
088-8889404 met het klantsupportteam. 

• Voor aanvragen via deze kanalen geldt dat deze worden beoordeeld in lijn met het 
landelijke verdeelmodel van VWS. GGD-GHOR Nederland en de ROAZ-regio’s beoordelen 
de aanvragen nog mede om zicht te houden op de juiste verdeling van de middelen. 

 


