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Onderwerp Nieuw LCH beleid t.a.v. PBM inkoop zorgaanbieders 

Bijlage(n) Voortgang van het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) 

  

  

  

 

Nieuw beleid voor PBM inkoop 

Het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) voorzag de zorgaanbieders in Nederland tijdens 

COVID-19 in de behoefte voor persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). In de afgelopen 

periode zijn reguliere kanalen voor de inkoop van PBM weer geopend. Het LCH zal zich gaan 

terugtrekken van de levering van PBM; uitgangspunt is dat PBM zoveel mogelijk wordt 

ingekocht bij reguliere leveranciers (zie bijlage 1 voor berichtgeving vanuit het ministerie van 

VWS).  

 

Het LCH blijft als noodlijn actief. Dit betekent dat het LCH zorgaanbieders van PBM kan 

voorzien mits reguliere kanalen niet in de behoefte kunnen voorzien. Hierbij blijft het 

verdeelmodel de basis voor levering vormen.  

 

Regionale noodvoorraad 

Voor ROAZ regio West wordt een noodvoorraad in beheer gehouden door de GHOR. Beleid 

aangaande volume en leveringscriteria is in ontwikkeling.   
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Bijlage 1 

  

 

 

Voortgang van het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) 

 

Het Landelijke Consortium Hulpmiddelen (LCH) is ontstaan ten tijde van de Covid-19 

crisis om te voorzien in de aanvullende behoefte aan persoonlijke 

beschermingsmiddelen en hulpmiddelen voor de zorg ten gevolge van het virus.  

Het LCH blijft als noodlijn actief. Indien de reguliere kanalen niet in de behoefte kunnen 

voorzien kunnen zorgaanbieders voor eventuele (aanvullende) behoefte aan 

persoonlijke beschermingsmiddelen en hulpmiddelen nog steeds terecht bij het LCH. 

Uitgangspunt blijft dat zorgaanbieders de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen 

en hulpmiddelen zo veel mogelijk via hun reguliere leveranciers blijven inkopen.  

 

Het LCH zal met inachtneming van de beschikbare voorraden persoonlijke 

beschermingsmiddelen en hulpmiddelen conform het verdeelmodel uitleveren. Dit 

betekent concreet dat de aanvraag, die getoetst wordt op basis van de grootte, soort 

instelling en opgestelde normverbruik, per week maximaal een normverbruik van 10 

dagen wordt uitgeleverd. 

 

Voldoende voor een eventuele tweede golf 

Het LCH heeft intussen voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen en hulpmiddelen 

ingekocht om in de behoefte voor de zorg te kunnen voorzien bij een mogelijke tweede 

golf en zal waar nodig blijven zorgen voor de aanvoer van benodigde producten. 

Zorgaanbieders blijven voor hun aanvullende behoefte terecht kunnen bij de 

bestelportals.  

 

Ziekenhuizen, de ambulancezorg, coördinatoren van persoonlijke beschermingsmiddelen 

in de ROAZ-regio’s, labs, GGD’s en zelfstandige klinieken kunnen een aanvraag doen via 

de portal van OneMed/QRS: https://corona.qrs.nl/login 

 

Alle instellingen in de langdurige zorg, verpleeg- of verzorgingshuizen, 

gehandicaptenzorg, thuiszorg, GGZ- instellingen, huisartsen, tandartsen, 

fysiotherapeuten, en overige zorgaanbieders kunnen een aanvraag doen via de portal 

van Mediq; https://medbis.nl. 

 

Volgende fase 

De komende periode zal met partijen vanuit zowel de zorg als de markt worden 

onderzocht hoe gezamenlijk te komen tot een duurzame oplossing op het vlak van het 

garanderen van beschikbaarheid van de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen 

en hulpmiddelen.  

 

Meer informatie  

Op de webpagina van het LCH wordt regelmatig een totaaloverzicht geplaatst van de tot 

dusver aangekochte en uitgeleverde beschermingsmiddelen, de actuele voorraad van 

beschermingsmiddelen, het aantal bestelde stuks en de middelen die onderweg zijn naar 

Nederland vanuit het buitenland. 

Zie:  https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-

en-sport/tijdelijke-crisisstructuur/landelijk-consortium-hulpmiddelen 

 

 

https://corona.qrs.nl/login
https://medbis.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/tijdelijke-crisisstructuur/landelijk-consortium-hulpmiddelen
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/tijdelijke-crisisstructuur/landelijk-consortium-hulpmiddelen
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/tijdelijke-crisisstructuur/landelijk-consortium-hulpmiddelen
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Graag verzoek ik u om dit bericht ook te delen met uw achterban, bijvoorbeeld door het 

bericht te plaatsen op uw website of te delen via uw nieuwsbrief.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Ronnie van Diemen – Steenvoorde 

Directeur-generaal curatieve zorg 

  

Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport 

Parnassusplein 5 | 2511 VX Den Haag 

Postbus 20350 | 2500 EJ Den Haag 

 

 

 

   

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Bent u niet de geadresseerde of heeft u dit 

bericht abusievelijk ontvangen? Meld dit dan aan de afzender en verwijder het bericht. De Staat aanvaardt 

geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het 

elektronisch verzenden van berichten. 
  

 


