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Veel zorgaanbieders merken dat het moeilijker is om aan beschermingsmiddelen te komen als gevolg
van de uitbraak van COVID-19 (nieuwe coronavirus), bijvoorbeeld omdat leveranciers niet meer of
niet meer binnen de gebruikelijke tijd leveren. Daarnaast ervaren sommige zorgaanbieders ook
problemen met de levering van andere medische hulpmiddelen, zoals verbandmateriaal.
1. Bestellingen zorgaanbieders
In Nederland zorgen zorgaanbieders zelf voor de aanschaf van persoonlijke beschermingsmiddelen
en medische hulpmiddelen. Op de Nederlandse en internationale markt zijn er veel aanbieders die de
middelen kunnen leveren. Doorgaans werkt dat naar tevredenheid, maar in deze periode staat daar
spanning op. Zorgaanbieders kunnen te maken krijgen met langere levertijden, gedeeltelijke
leveringen en (tijdelijke) wisselingen van leverancier.
2. Samen oplossen
We adviseren zorgaanbieders om knelpunten in de beschikbaarheid van persoonlijke
beschermingsmiddelen te bespreken met collega-zorgaanbieders via het regionaal overleg acute zorg
(ROAZ). Op die manier kan gebruik worden gemaakt van elkaars kennis en kan er mogelijk tijdelijk
van elkaars voorraden gebruik gemaakt worden om een direct tekort voor te blijven.
3. Regionale coördinatie
De directeuren publieke gezondheid (DPG’en, directeuren van de GGD en GHOR) brengen in overleg
met de partners in het ROAZ de regionale situatie in beeld. In geval van schaarste kan gezamenlijk
een strategie worden bepaald. Neem in geval van vragen contact op met uw vertegenwoordiger in
het ROAZ of als u die niet heeft met de DPG (via uw contactpersoon bij de GGD of GHOR).
4. Ministerie van VWS en leveranciers
Medewerkers van het ministerie hebben contacten met koepels van leveranciers. De koepels van de
leveranciers hebben tot dusverre aangegeven dat de leveranciers hun uiterste best doen om de
reguliere leveringen aan zorgaanbieders voort te zetten.
Het ministerie VWS organiseert op zeer korte termijn een bijeenkomst voor alle betrokken
veldpartijen, inclusief leveranciers, om te komen tot een landelijke richtlijn om de tekorten van
medische hulpmiddelen zo goed als mogelijk is te regisseren.
Het ministerie van VWS verkent of Nederland via een Europese offerteprocedure een (beperkte)
voorraad extra beschermingsmiddelen kan bestellen. Daarmee zouden tijdelijke leveringsproblemen
van beschermingsmiddelen als gevolg van de uitbraak van COVID-19 kunnen worden overbrugd. Het
gebruik en de distributie daarvan zal dan regionaal georganiseerd worden via de directeuren
publieke gezondheid. Dit zal echter niet op korte termijn beschikbaar zijn.
Een werkgroep onder leiding van het RIVM werkt in opdracht van het Outbreak Management Team
aan een aangepast advies voor het gebruik van beschermingsmiddelen. Bekeken wordt of en hoe op
een veilige manier alternatieve middelen kunnen worden ingezet, spaarzamer met middelen kan
worden omgegaan en middelen hergebruikt kunnen worden.
Landelijk communiceren het ministerie en het RIVM dat mondkapjes alleen nodig zijn voor
zorgverleners en ontmoedigen zij andere gebruikers om ook mondkapjes aan te schaffen.
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