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Het LCH bestaat nu anderhalve week. In deze periode hebben we vier hoofdactiviteiten ontplooid 
die erop gericht zijn om zo veel mogelijk hulpmiddelen van goede kwaliteit, zo snel mogelijk te 
leveren aan de gezondheidszorg: 

1. Het LCH verwerkt de orders die - voor het installeren van het LCH - door VWS reeds uitgezet 
waren. Deze orders komen momenteel binnen, worden allemaal grondig gecheckt op 
kwaliteit en daarna zo snel mogelijk uitgeleverd. 

2. Het LCH ontvangt goederen van derde partijen. Deze worden geordend, grondig gecheckt op 
kwaliteit en daarna zo snel mogelijk uitgeleverd. 

3. Het LCH plaatst sinds afgelopen week zelf orders in het buitenland. 
4. Het LCH onderzoekt de mogelijkheden voor productie van hulpmiddelen in eigen land. 
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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. 

GROTE LEVERING AANGEKOMEN OP SCHIPHOL  
 
Gisteren (31 maart jl.) is een grote zending van 
chirurgische mondmaskers in Nederland 
aangekomen (zie foto). Het LCH plaatst sinds 
afgelopen week zelf orders, deze komen veelal uit 
China. Het LCH heeft een luchtbrug opgezet om 
persoonlijke beschermingsmiddelen zo goed en 
snel mogelijk naar Nederland te krijgen.  
 
De bevoorrading van de gezondheidszorg is nog 
lastig omdat de aanvoer nog onvoldoende stabiel 
is. In het LCH wordt hier met man en macht aan 
gewerkt. Bovendien valt een deel van de 
geleverde materialen af, op grond van 
kwaliteitscontroles. Om de kwaliteit maximaal te 
borgen worden de materialen eerst ter plekke op 
kwaliteit gecontroleerd. Na aankomst vindt nog 
een kwaliteitscontrole plaats. Daarna wordt zo 
snel mogelijk uitgeleverd.  
 

Foto: een grote zending chirurgische mondmaskers is 
aangekomen op Schiphol 
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  Artikelen (SKU) 

Totaal 
uitgeleverd 

Beschermingsbril            76.020  
Chirurgisch masker type 1         299.300  
Chirurgisch masker type 2                      -    
Chirurgisch masker type 2R      1.398.800  
Desinfectans (in liters)                      -    
FFP1 Masker         266.950  
FFP2 Masker (FFP2, N95, KN95)      1.967.500  
FFP3 masker         107.000  
Handdesinfectans 500 ml                  143  
Handschoenen      4.956.800  
Jassen en schorten         817.620  
Sars-CoV2 testkit                      -    
Spatscherm              1.200  
Test zonder wattenstaafjes              7.600  
Wattenstaafjes Keel            12.900  
Wattenstaafjes Neus            13.600  

MANAGEMENT VAN HET LCH VERDER VERSTERKT  
 
Het LCH stond de afgelopen anderhalve week onder 
leiding van Rob van der Kolk, divisiedirecteur vanuit 
het Amsterdam UMC. In een zeer korte tijdspanne 
heeft het LCH onder zijn vleugels al veel gerealiseerd. 
We voorzien echter dat de enorme inspanning die het 
LCH moet leveren nog even zal voortduren. 
 
Het management van het LCH wordt daarom de 
komende zes weken versterkt met Françoise Dings. 
Françoise is een ervaren bestuurder in de 
gezondheidszorg. Ze was lid van de raad van bestuur 
van het OLVG en is nu toezichthouder bij het Spaarne 
ziekenhuis. Rob en Françoise zullen de lopende 
portefeuilles binnen het management van het LCH 
verdelen. 

 

UPDATE INKOOP EN DISTRIBUTIE 
 
Er is veel vraag naar concrete cijfers over de inkoop 
en levering van persoonlijke hulpmiddelen. In deze 
nieuwsbrief communiceren we de totaalcijfers van 
producten die het LCH sinds de oprichting van 
anderhalve week geleden heeft uitgeleverd. Het 
totaal is weergeven in de tabel hiernaast.  
 
De belangrijkste resultaten:  
• Het LCH heeft tot op heden meer dan 75.000 

beschermingsbrillen uitgeleverd.  
• Inmiddels zijn 1,7 miljoen chirurgische 

mondmaskers het land ingekomen en 
bovendien is er van de drie gevraagde soorten 
maskers (I, II en IIR) een voorraad goedgekeurd 
en leverbaar. Deze worden zo snel mogelijk 
uitgeleverd. 

• Er zijn meer dan 2,3 miljoen FFP1-, FFP2-, en 
FFP3 maskers uitgeleverd, hiervan betreft het 
overgrote deel (bijna 2 miljoen stuks) FFP2 
maskers. 

• Het LCH heeft bijna 5 miljoen handschoenen 
uitgeleverd. Van de jassen & schorten zijn er 
meer dan 800.000 stuks inmiddels het land 
binnengekomen en een veelvoud is inmiddels in 
bestelling. Wattenstaafjes zijn nog relatief 
weinig geleverd, maar ook hiervan is nu een 
significant aantal in bestelling. 

 

Tabel: uitgeleverde materialen (cijfers 31 maart 
2020) 

Foto: Françoise Dings versterkt het management 
van het LCH 
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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. 
 


