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Betreft 	Uitlevering persoonlijke beschermingsmiddelen 

Geachte heer/mevrouw, 

Graag attendeer ik u op het volgende. 

Over de werkwijze van het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) heeft de 
minister van VWS op vrijdag 27 maart jl. een brief gestuurd naar verschillende 
leveranciers van hulp- en beschermingsmiddelen. Daarin werd de werkwijze en de 
scope van het LCH toegelicht. Ook werden de aangeschreven partijen verzocht de 
schaarse beschermingsmiddelen die het LCH inkoopt, niet meer zelf in te kopen. 

Na het uitgaan van deze brief ontstond verwarring onder verschillende partijen, 
met name over de vraag in hoeverre zorgaanbieders zelf nog via reguliere kanalen 
mochten inkopen en leveranciers nog mochten leveren. Het LCH heeft vervolgens 
alle leveranciers gebeld om een toelichting op de brief te geven. Daarbij is 
aangegeven dat het LCH inkoopt voor de extra behoefte in de Nederlandse zorg en 
dat zorginstellingen dus nog steeds zelf beschermingsmiddelen mogen inkopen via 
hun reguliere kanalen. Doormiddel van deze brief wil ik dat nogmaals bevestigen. 

Het is van belang dat de gezondheidszorg van voldoende persoonlijke 
beschermingsmiddelen wordt voorzien. Het LCH speelt hierbij een belangrijke rol. 
Dit betekent echter niet dat er op dit moment een verbod is voor leveranciers om 
aan andere organisaties dan het LCH te leveren. Het uitgangspunt blijft dat 
leveringen van persoonlijke beschermingsmiddelen (zoals die ook werden gedaan 
voordat de COVID-19 pandemie uitbrak) kunnen blijven plaatsvinden. Wel vraag ik 
zorgaanbieders hun reguliere leveringen van persoonlijke beschermingsmiddelen 
te betrekken bij wat zij aanvragen bij het LCH. Kortom vraag alleen dat bij het 
LCH aan dat aanvullend nodig is op de reguliere leveringen. 

Ook bevestig ik de huidige praktijk dat reguliere leveringen buiten de zorg voor 
essentiële processen binnen andere vitale sectoren noodzakelijk blijven. Het is 
immers van belang dat essentiële processen binnen andere vitale sectoren dan de 
gezondheidszorg doorgang kunnen vinden. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om riool-
en drinkwaterzuivering, biomedisch onderzoek naar onder andere vaccins, 
specifieke processen in de chemische industrie en handhaving door de Koninklijk 
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Marechaussee, politie en rijksinspecties. Deze vitale sectoren kopen hun 
beschermingsmiddelen in principe in via de reguliere kanalen. Het Landelijk 
Operationeel Team Corona (LOT-C, de samenwerking van operationele diensten) 
werkt daarnaast aan het faciliteren van deze partijen door hen te koppelen. 

Hoogachtend, 

de waarnemend directeur-generaal Curatieve Zorg, 

drs. B.E. Westgren 

Directoraat Generaal 
Curatieve Zorg 
Directie Geneesmiddelen en 
Medische Technologie 
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