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Maatregelen voldoende beschermingsmiddelen 
voor zorgprofessionals

Meer informatie: www.rijksoverheid.nl/beschermingsmiddelen

Door de ontwikkelingen rondom het coronavirus is er een grote behoefte aan persoonlijke beschermingsmiddelen 
(PBM) bij de verzorging van (mogelijke) coronapatiënten. Denk hierbij aan schorten, wegwerphandschoenen en 
mondkapjes. Omdat er een tekort is aan deze producten, heeft het kabinet een landelijke aanpak vastgesteld. 

  Landelijk Consortium Hulpmiddelen  
 
Het Landelijk Consortium Hulpmiddelen is een 
samenwerking tussen alle betrokken partijen (zorg -
instellingen, leveranciers en overheid) om ervoor te 
zorgen dat er op korte termijn voldoende beschermings -
middelen voor zorgprofessionals zijn.  
 
De LCH houdt zich bezig met: 
 
• Gecoördineerde aankoop van grote en minder grote 

voorraden schaarse beschermingsmiddelen. 
 
• Beoordeling van aanbiedingen die binnenkomen via 

middelencorona@nfu.nl. 
 
• Het dagelijks bij elkaar brengen van vraag en aanbod. 
 
Het Regionaal Overleg Acute Zorg verdeelt de 
beschermingsmiddelen op basis van de dagelijkse 
behoefte. 
 
De distributie geschiedt zoveel mogelijk via bestaande 
kanalen met zo min mogelijk tussenstations.  Landelijke registratie verbruik/tekorten  

 
Er is een PBM Corona app voor ziekenhuizen, huisartsen 
(posten), ambulancediensten en GGD’en. In deze app 
vullen zij dagelijks hun voorraad en dagverbruik aan 
persoonlijke beschermingsmiddelen in. Zo wordt regie 
gevoerd op de vraag, aanschaf en verdeling van 
persoonlijke beschermingsmiddelen. De app wordt op 
zeer korte termijn ook toegankelijk voor andere 
zorgsectoren.

  Extra levering desinfectiemiddel en  
  handalcohol  

Verschillende grote bedrijven werken mee aan de 
productie en levering van desinfectiemiddelen en 
handalcohol. Deze extra producten worden verdeeld 
via de GGD-GHOR/ROAZ structuur. 

     Richtlijnen voor zorgprofessionals  
 
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu -
hygiëne (RIVM) heeft richtlijnen ontwikkeld voor 
preventiemaatregelen en voor het gebruik van 
persoonlijke beschermingsmiddelen voor 
zorgprofessionals.  
 
In deze richtlijnen staan: 
 
• Welk type mondmasker wanneer en voor wie gepaste 

bescherming biedt. 
 
• Welke regels er gelden voor het verlengd gebruik van 

mondmaskers. 
 
• Het advies voor het hergebruik van mondmaskers 

door (her)sterilisatie.  
 
Lees de richtlijnen op www.lci.rivm.nl. 


