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Geachte heer, mevrouw, 

Graag wil ik u informeren over de inkoop, de aanvraag en het gepast gebruik van 
persoonlijke beschermingsmiddelen. Deze informatie is ook beschikbaar op Rijks-
overheid.nl respectievelijk de RIVM-website en zal daar regelmatig worden geac-
tualiseerd. 

Alle mensen die werken in de zorg, binnen en buiten het ziekenhuis, moeten erop 
kunnen rekenen dat zij hun werk veilig kunnen doen met voldoende bescher-
mingsmiddelen. Het gaat dan om medische beschermingsmiddelen die gereser-
veerd moeten blijven voor de zorg, juist ook in de komende fase van de Corona-
crisis waarin er meer ruimte komt voor sociale en economische activiteiten. Hierbij 
is een gepast gebruik van beschermingsmiddelen op basis van de inzichten in be-
smettingsrisico's èn de ervaring en inzichten van zorgprofessionals essentieel. 

Meer bescherming voor zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis 

Het RIVM heeft in samenspraak met veldpartijen uitgangspunten opgesteld voor 
het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen in de zorg buiten het zie-
kenhuis. Dit betreft dus alle vormen van zorg buiten het ziekenhuis. Zorgmede-
werkers buiten het ziekenhuis zijn bijvoorbeeld zorgverleners in de huisartsen-
zorg, wijkverpleging, Wmo ondersteuning, gehandicaptenzorg, verpleeghuiszorg, 
woonzorgcentra, kleinschalige woonvormen, ambulancezorg en geestelijke ge-
zondheidszorg. 

De uitgangspunten zijn geformuleerd op basis van veiligheid voor medewerkers en 
cliënten/patiënten (besmettingsrisico's) ingeval van (verdenking op) Covid-19. 
Voor het gebruik van medische mondmaskers is ook een samenvattend factsheet 
opgesteld die wordt aangevuld en uitgebreid met andere beschermingsmaterialen. 

De uitgangspunten vragen om een nadere invulling per sector, rekening houdend 
met context en doelgroep. Als de specifieke situatie daarom vraagt, kunnen zorg-
medewerkers op basis van hun professionele inzichten en ervaring beredeneerd 
afwijken van deze uitgangspunten en medische beschermingsmiddelen gebruiken. 
Voor wat betreft de verschillende situaties waarin verplegend en verzorgend per-
soneel zich kan bevinden, werkt V&VN dit op korte termijn nader uit in overleg 
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met het RIVM. In het verlengde wordt ook bezien of er in de verschillende secto-
ren nog andere situaties zijn die in dit verband relevant zijn. Het gaat erom zorg-
professionals praktische handvaten aan te reiken voor de dagelijkse praktijk. 

In die dagelijkse praktijk is het sowieso verstandig om bij elk begin van zorgverle-
ning - dus elke keer opnieuw - de cliënt/patiënt naar zijn/haar gezondheidssitua-
tie te vragen en de situatie ook te beoordelen op de vraag of zorg veilig verleend 
kan worden ('triage'). Ingeval van twijfel is het goed dat zorg professionals elkaar 
en hun leidinggevenden raadplegen, zoals al veelal staande praktijk is. De alle-
daagse praktijk laat zich immers niet volledig "vangen" in de uitgangspunten en 
de situatie-beschrijvingen. Tegelijkertijd is het van belang te onderstrepen dat al-
gemeen preventief gebruik van medische beschermingsmiddelen niet nodig is. 

Meer specifiek voor de ondersteuning thuis in het kader van de Wmo, in het 
bijzonder huishoudelijke hulp, begeleiding en dagbesteding en maaltijdondersteu-
ning, gelden eigen uitgangspunten. Voorop staat ook hier de algemene hygiëne-
richtlijnen op te volgen (de veilige-vijf'). Huishoudelijke hulp en dagbesteding 
kunnen vaak plaatsvinden op ten minste 1,5 meter afstand. Dan zijn geen be-
schermingsmiddelen nodig. Datzelfde geldt voor een gesprek voeren, iets neerzet-
ten of iemand te hulp schieten. Er zijn ook situaties, zoals bij maaltijdondersteu-
ning en begeleiding, waarbij niet altijd een veilige afstand kan worden bewaard. 

Het is ook hier van groot belang dat mensen alleen werken als ze klachtenvrij zijn 
en om bij aankomst bij mensen thuis - elke keer opnieuw - te informeren naar de 
gezondheid van de cliënt ('triage') en te beoordelen of de zorg gegeven kan wor-
den. Als COVID-19 reeds is vastgesteld, dan moet huishoudelijke hulp in elk geval 
worden uitgesteld (en zorg worden geregeld). Heeft de cliënt last van neusver-
koudheid, loopneus, niezen, keelpijn en hoesten, verhoging of koorts, dan is het 
advies om te kijken of een dokter kan worden ingeschakeld en de ondersteuning 
kan worden uitgesteld. Er zijn specifieke situaties waarin uitstel niet mogelijk is en 
ook situaties waarin een medewerker - bij voorkeur in overleg met collega's en/of 
leidinggevenden - beredeneerd kan afwijken van de algemene uitgangspunten. 
Voor die gevallen is het verstandig dat de medewerker een "reservepakketje" aan 
medische beschermingsmiddelen bij zich heeft in zijn/haar ronde langs de cliën-
ten. Ook hier geldt dat algemeen preventief gebruik niet nodig is, soms ook be-
perkingen met zich mee brengt, en ook niet verstandig is omdat het de schaarste 
vergroot en dus ten koste kan gaan van anderen in de zorg. 

Bij de inkoop en de verdeling van de persoonlijke beschermingsmiddelen zal het 
Landelijke Consortium Hulpmiddelen (LCH) - in overleg met GGD-GHOR - reke-
ning houden met de implicaties van deze brief. Het ministerie van VWS blijft zich 
samen met het LCH en de werkgevers maximaal inspannen om te blijven zorgen 
voor voldoende beschermingsmiddelen. Bij een (ervaren) tekort aan bescher-
mingsmiddelen is het belangrijk dat medewerkers dit met hun werkgever bespre-
ken. Biedt dit gesprek geen uitkomst, dan kunnen professionals dit melden bij de 
Inspectie SZW en/of de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. 

Inkoop persoonlijke beschermingsmiddelen 

Door de uitbraak van het Coronavirus is de behoefte aan persoonlijke bescher-
mingsmiddelen in de zorg substantieel toegenomen. Daartoe is op 23 maart het 
LCH opgericht. Met de inkoop voorziet het LCH in de extra behoefte aan persoon- 

Directoraat-Generaal 
Curatieve Zorg 
Directie Geneesmiddelen en 
Medische Technologie 

Kenmerk 
1684732-204895-GMT 

Pagina 2 van 3 



lijke beschermingsmiddelen die is ontstaan als gevolg van het Coronavirus en ver-
vult een rol daar waar de reguliere toeleveringen onvoldoende zijn. Dit gebeurt 
voor de zorg en zonder winstoogmerk. Het LCH is een open consortium, een pri-
vaat-publieke samenwerking waarin partijen belangeloos samenwerken en hun 
kennis, expertise en infrastructuur op het gebied van inkoop en distributie van be- 
schermingsmiddelen bundelen en delen. 	 Kenmerk 

1684732-204895-GMT 

Het LCH koopt op dit moment verschillende beschermingsmiddelen en medische 
hulpmiddelen in voor de zorg, zoals verschillende typen mondmaskers, onder-
zoekshandschoenen, desinfectantia en morfinepompen (bijlage 1). Indien als ge-
volg van het Coronavirus nieuwe tekorten aan andere beschermingsmiddelen of 
medische hulpmiddelen ontstaan, kunnen in opdracht van VWS nieuwe producten 
aan deze lijst worden toegevoegd. Het LCH heeft de afgelopen weken grote par-
tijen ingekocht die vervolgens naar Nederland worden getransporteerd en afgele-
verd naar alle sectoren van de zorg. De beschikbaarheid van persoonlijke bescher-
mingsmiddelen wordt, naast de inkoop door het LCH, ook vergroot door het pro-
duceren van beschermingsmiddelen in Nederland. Het gaat op dit moment con-
creet om de productie van FFP2-maskers. 

Bij de inkoop van beschermingsmiddelen door het LCH is de veiligheid van de pro-
ducten essentieel. De producten die het LCH uitlevert, zijn op drie momenten ge-
controleerd op kwaliteit: voorafgaand aan aankoop zijn de certificaten van het 
product opgevraagd, in het warehouse in Azië wordt de kwaliteit van de fysieke 
producten beoordeeld en bij binnenkomst in het opslagcentrum van het LCH wordt 
de kwaliteit beoordeeld in een onafhankelijke teststraat van het RIVM. Daarnaast 
staat het zorginstellingen vrij om zelf ook nog een kwaliteitscontrole uit te voeren. 

Indien u behoefte heeft aan beschermingsmiddelen, kunt u een aanvraag indie-
nen, als u conform de (aanvullingen op) RIVM-uitgangspunten voor gepast ge-
bruik, zorg verleent aan patiënten die COVID-19 gerelateerde klachten hebben of 
positief zijn getest op het virus én de zorg niet kan worden uitgesteld (zie ook de 
volgende passage). U kunt hiervoor een aanvraag indienen bij het LCH via het on-
line bestelformulier op https://medbis.nl/html/medbis/registration. Mocht u nog 
vragen hebben over de inkoop via het LCH dan kunt u met hen contact opnemen 
via inkoop@lchulpmiddelen.n1 of 085-0075 700. De uitlevering vindt na bestelling 
plaats door het LCH. Daarnaast bestaat een noodvoorraad voor degenen die acuut 
persoonlijke beschermingsmiddelen nodig hebben. Hiervoor kunt u de regionale 
ROAZ-coordinator benaderen (zie bijlage 2). 

Ik hoop u met deze brief van de nodige informatie te hebben voorzien over de in-
koop en gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Ik wil u vriendelijk ver-
zoeken om deze brief met uw achterban te delen. 

Hoogachtend, 

de minister voor Medische Zorg 
en Sport, 

Martin van Rijn 
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