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HET LCH IN CIJFERS 
 
Sinds de start van het LCH zijn de volgende 
aantallen producten uitgeleverd: o.a. 19,6 
miljoen chirurgische mondmaskers, 4,3 miljoen 
FFP2 maskers, meer dan 15,8 miljoen 
handschoenen en 1,4 miljoen jassen en 
schorten. Bovendien zijn er 
beschermingsbrillen, chirurgische- en FFP2 
maskers en handschoenen op voorraad (zie 
grafiek). 
 
 
PIJPLIJN 
 
De pijplijn van maskers is inmiddels goed 
gevuld, en bevat onder meer orders van 128 
miljoen stuks chirurgische mondmaskers en 
147 miljoen FFP2 maskers. Het LCH heeft de 
afgelopen week fors ingezet op andere 
hulpmiddelen waar nog wel sprake is 
schaarste: inmiddels zijn meer dan 71 miljoen 
jassen & schorten en 500 miljoen 
handschoenen besteld.  
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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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Grafiek 1: beschermingsmiddelen leverbaar & 
uitgeleverd door LCH op pijldatum (meest gevraagde 
producten) 
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DE KOMENDE PERIODE 
 
Voor de komende weken lijkt de continuïteit van 
levering van producten geborgd. Voor zowel de 
FFP2- en chirurgische maskers, maar voor ook 
voor isolatiejassen en handschoenen geldt dat 
levering van substantiële hoeveelheden 
bevestigd is. De komende dagen komt er 
minstens één vlucht per dag in Nederland aan 
met hulpmiddelen die zijn besteld door het LCH: 
1,3 miljoen FFP2 maskers, 2,2 miljoen 
chirurgische maskers, 200.000 handschoenen en 
220.000 beschermingsbrillen. Bij de leveringen 
zitten ook 1,2 miljoen isolatiejassen; we weten 
op basis van de vraagprognose dat hieraan grote 
behoefte is. Wanneer de materialen 
daadwerkelijk uitgeleverd worden hangt af van 
diverse factoren. Alle hulpmiddelen die uit China 
komen gaan zo spoedig mogelijk via de 
luchtbrug naar Nederland en worden voor 
uitlevering gecontroleerd op kwaliteit; waarna 
ze worden uitgeleverd.  

AANVRAGEN PERSOONLIJKE 
BESCHERMINGSMIDDELEN CURE – CARE 
NAGENOEG GELIJK 
 
Er is een duidelijke toename zichtbaar in 
leveringen naar de care-sector. Inmiddels zijn er 
meer dan 1.200 care-instellingen aangesloten op 
het Mediq portaal. 48% van de totaal 
uitgeleverde materialen is afgelopen week naar 
care-instellingen gegaan; dat is een stijging van 
14% ten opzichte van vorige week. De 
verwachting is dat dit percentage nog verder 
gaat stijgen, onder meer door het aansluiten van 
nieuwe instellingen en sectoren (zoals de 
paramedische beroepen).  
 

 

Verdeling hulpmiddelen per sector 
(week 18)

MEDIQ (CARE) ONEMED (CURE)

Grafiek 2: verdeling hulpmiddelen tussen cure- en 
care instellingen. 

MONDKAPJES VOOR ZORGPERSONEEL TE 
BESTELLEN VIA DE PORTAL 
 
Het LCH nodigt zorginstanties en zorgverleners 
uit om via de daarvoor ingerichte portal spullen 
te bestellen als zij die nodig hebben. “De portal 
is daar, iedereen kan bij het LCH bestellen en 
voor een goede prijs. In de markt zijn de prijzen 
heel anders.”, aldus Rob van der Kolk 
(management LCH) donderdag jl. tijdens een 
briefing in de Tweede Kamer. Het LCH hanteert 
de prijzen van voor de uitbraak van de 
coronacrisis. De miljoenen 
beschermingsmiddelen die het LCH heeft 
ingekocht, komen bovenop de voorraden die de 
zorginstellingen via hun reguliere kanalen al 
inslaan. 
 
“Het is minder makkelijk om isolatiejassen voor 
zorgpersoneel snel in Nederland te krijgen, dan 
bijvoorbeeld mondkapjes”, zei Van der Kolk. 
“Deze jassen zijn namelijk heel ‘volumineus’, en 
nemen dus veel ruimte in beslag.” 
 

 
 
 
 
 

Afbeelding 1: Rob van der Kolk, manager LCH 
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VRAAG PERSOONLIJKE 
BESCHERMINGSMIDDELEN AAN VIA HET 
PORTAAL 
 
Zorginstellingen kunnen via twee portalen hun 
persoonlijke beschermingsmiddelen aanvragen, 
dit is ook door de koepels gecommuniceerd:  
 
• 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. 

LCH VOORLOPIG VOORZIEN VAN LEVERANCIERS 
 
“Het LCH heeft op dit moment voldoende kwalitatief goede en betrouwbare leveranciers”, stelde 
Rob van der Kolk (LCH) donderdag 30 april tijdens een briefing in de Tweede Kamer (zie grafiek 3 
waarin het aantal betrouwbare leveranciers per product staan). “Het motto van het LCH blijft om 
maximaal in te kopen, maar zal dit bij voorkeur doen bij deze betrouwbare leveranciers. Verdere 
uitbreiding van het aantal leveranciers zou juist ten koste gaan van de inkoop, en de kwaliteit en 
toevoer verslechteren.” 

   

“Als we leverrisico’s kunnen 
verkleinen via levering vanuit 
andere landen, of in geval van een 
acuut tekort in Nederland, kunnen 
we alsnog besluiten om het aantal 
leveranciers verder uit te breiden. 
Maar voorlopig zijn we voorzien” 
aldus Rob van der Kolk. 
 
 Grafiek 3: aantal betrouwbare leveranciers per persoonlijk 

beschermingsmiddel 

• 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. 
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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 aanvraag en distributie van persoonlijke beschermingsmiddelen  
Ziekenhuizen, de ambulancezorg en PBM-coördinatoren kunnen voor vragen over het OneMed/QRS 
aanvraagportaal terecht bij supportvws@QRS.nl. 

Alle andere zorginstellingen, zoals huisartsen, verpleeg- of verzorgingshuizen, VG en GGZ, kunnen 
voor vragen terecht bij https://mediq.nl/landelijk-consortium-hulpmiddelen/veelgesteldevragen of zij 
kunnen contact opnemen met het klantsupportteam via het telefoonnummer 088-8889404. 

Voor overige vragen over inkoop  
Zorgaanbieders en leveranciers kunnen met overige vragen over inkoop van medische hulpmiddelen 
van de lijst terecht via: middelencorona@nfu.nl of telefonisch via tel. 085-0075700.  

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 
 


