
Q&A informatiesessies LCH, d.d. 13 oktober 2020 

Q&A Markt, ochtendsessie 
1. Vraag. LCH is opgericht om concurrentie tussen ziekenhuizen en VWS te voorkomen. Dat werkt, maar nu 

concurreert LCH zeker op de markt voor handschoenen met de reguliere aanbieders. Dit is niet alleen LCH 
maar veel overheden die de markt nu verstoren. Ik zie niet direct een oplossing, maar het leidt wel tot een 
grote verstoring van de markt en sterk stijgende prijzen.  

Antwoord. Het LCH is de noodlijn naast het reguliere inkoopproces van zorgaanbieders bij hun vaste 
leveranciers. Handschoenen zitten in de opdracht aan het LCH om op voorraad te hebben. Daarbij is het 
aanbod wereldwijd inderdaad beperkt tot de beschikbare productiecapaciteit. Uitgangspunt is dat LCH 
prijsniveau’s boven de gemiddelde marktprijs liggen. Het prijsniveau van handschoenen is een 
aandachtspunt omdat deze op dit moment onder de gemiddelde marktprijs ligt. 

2. Vraag. Hoe willen jullie in de toekomst om gaan met in Nederland opgestarte productiecapaciteit? 

Antwoord. Er zijn door VWS een aantal orders geplaatst voor productie bij Nederlandse bedrijven. Binnen 
VWS is er een team ProductieNL opgericht om zich over deze vraag te buigen.  

3. Vraag. Is het mogelijk om het Accenture rapport te delen? 

Antwoord. 
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2020/10/12/verwachte-
voorraadanalyse-persoonlijke-beschermingsmiddelen/verwachte-voorraadanalyse-persoonlijke-
beschermingsmiddelen.pdf 

4. Vraag. Is er een overzicht van de nu gehanteerde prijzen van alle producten bij LCH 

Prijzen worden op dit moment alleen gedeeld via de bestelportals voor de zorginstellingen. Met VWS zal 
worden besproken of het mogelijk is om de prijzen te publiceren op de VWS/LCH pagina, waar ook de 
voorraadstanden worden gedeeld zodat dit transparant is voor de gehele markt.         

5. Vraag. De verwachting is dat de handschoenen prijs wellicht naar boven zou worden bijgesteld of blijft deze 
op 10 euro voor dispensers van 100 stuks. 

Antwoord. Het LCH is de noodlijn naast het reguliere inkoopproces van zorgaanbieders bij hun vaste 
leveranciers. Uitgangspunt is dat LCH prijsniveau’s boven de gemiddelde marktprijs liggen. Het prijsniveau 
van handschoenen is een aandachtspunt omdat deze op dit moment onder de gemiddelde marktprijs ligt. 

6. Vraag. Gezien de grote voorraad is het waarschijnlijk dat een deel van deze producten nooit gebruikt gaat 
worden voordat shelf life voorbij is. Laten we hopen dat er een einde aan de pandemie zit. Is er al nagedacht 
hoe daar mee om te gaan? Is het doel om dit toch uit te leveren aan de markt (maar verstoort de markt) of 
vernietigen? 

Antwoord. De toekomstige rol en inrichting van het LCH en omvang van voorraad is nog niet bepaald. Is 
onderwerp van gesprek. 

7. Vraag. Wat zal er uiteindelijk met de voorraad gebeuren als deze niet in de Coronatijd wordt gebruikt. 

Antwoord. De toekomstige rol en inrichting van het LCH en omvang van voorraad is nog niet bepaald. Is 
onderwerp van gesprek. 
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8. Vraag. In hoeverre kunnen ook de prijzen die het LCH voor hulpmiddelen vraagt aan de zorginstellingen 

openbaar worden gedeeld? Voor toekomstige orders in Maleisie van bijvoorbeeld onderzoekshandschoenen 
is het cruciaal te weten in hoe het LCH de prijzen bepaalt. 

Antwoord. Prijzen worden op dit moment alleen gedeeld via de bestelportals voor de zorginstellingen. Met 
VWS zal worden besproken of het mogelijk is om de prijzen te publiceren op de VWS\LCH pagina, waar ook 
de voorraadstanden worden gedeeld zodat dit transparant is voor de gehele markt.         

Uitgangspunt is dat LCH prijsniveau’s boven de gemiddelde marktprijs liggen. 
 

9. Vraag. Wat gebeurt er na Corona met de voorraad van het LCH? 
 
Antwoord. De toekomstige rol en inrichting van het LCH en omvang van voorraad is nog niet bepaald. Is 
onderwerp van gesprek. 
 

10. Vraag. Hoe willen jullie in de toekomst om gaan met in Nederland opgestarte productiecapaciteit? 
 
Antwoord. Er zijn door VWS een aantal orders geplaatst voor productie bij Nederlandse bedrijven. Voor de 
toekomst zijn nog geen plannen opgesteld. 
 

11. Vraag. In het begin was er periodiek een LCH nieuwsbrief die ook op website NFU werd geplaatst. Bestaat 
deze nog. Zo niet komt er periodiek een update ? 
 
Antwoord. De LCH Nieuwsbrief is niet meer operationeel. Via de VWS/LCH website, losse nieuwsberichten en 
digitale meetings worden er updates gegeven. 
 

12. Vraag. Wat zal er uiteindelijk met de voorraad gebeuren als deze niet in de Coronatijd wordt gebruikt. 
 
Antwoord. De toekomstige rol en inrichting van het LCH en omvang van voorraad is nog niet bepaald. Is 
onderwerp van gesprek. 
 

13. Vraag. Hoe wordt met klachten m.b.t. de kwaliteit van een geleverd product omgegaan?  
 
Antwoord. Elke klacht wordt behandeld en waar nodig passende maatregelen genomen.  
 

14. Vraag. De beschikbare voorraden zijn voldoende voor de aankomende tijd. Hoe wordt de houdbaarheid van 
de producten gemonitord? 
 
Antwoord. In het voorraadbeheersysteem is per product de minimale houdbaarheidsdata vastgelegd. 
 

15. Vraag. Wat is de volgende stap voor het LCH? Komt er een aanbesteding voor het waarborgen van een safety 
stock PBM producten voor Nederlandse cure en care instellingen? 
 
Antwoord. De toekomstige rol en inrichting van het LCH en omvang van voorraad is nog niet bepaald. Is 
onderwerp van gesprek. 
 

16. Vraag. Wij vernemen nog steeds dat inkopers van de zorg (PBM) door hun directies verplicht worden om 
eerst bij het LCH in te kopen. Denk goede zaak als er een bericht gestuurd gaat worden naar deze directies. 
Eens?  
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Antwoord. Indien instellingen niet terecht kunnen bij de reguliere kanalen/leveranciers dan kunnen ze een 
beroep doen op de noodlijn LCH. Dit standpunt is op verschillende wijze gecommuniceerd en besproken. We 
zullen dit blijven herhalen. Dit hangt ook samen met de discussie over de toekomstige rol en inrichting van 
het LCH en omvang van voorraad. Is onderwerp van gesprek. 
 
 

17. Vraag. Je geeft als LCH aan niet de markt te willen verstoren. In hoeverre wordt er strategisch nagedacht om 
LCH wel een rol te geven voor lokale productie (in noodsituaties als COVID)?  
 
Antwoord. Er zijn door VWS een aantal orders geplaatst voor productie bij Nederlandse bedrijven. Binnen 
VWS is er een Programma voldoende PBM ingericht om strategisch beleid vorm te geven ten aanzien van de 
toekomst van het LCH en het realiseren van een ijzeren voorraad. Daarbij worden ook de collega’s van team 
ProductieNL betrokken (zie 2).  
 

18. Vraag. Waarom is er geen transparant beleid betreffende het prijsniveau? Met hulp van de staat/klm etc is 
het voor leveranciers die deze hulp niet hebben erg lastig te bepalen waar ze staan qua inkoop en verkoop ? 
 

Antwoord. Prijzen worden op dit moment alleen gedeeld via de bestelportals voor de zorginstellingen. Met 
VWS zal worden besproken of het mogelijk is om de prijzen te publiceren op de VWS\LCH pagina, waar ook 
de voorraadstanden worden gedeeld zodat dit transparant is voor de gehele markt.         
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Q&A Zorg, middagsessie 
1. Vraag. Waarom is Care zo laat betrokken: ik heb van maart t/m mei alles zelf kunnen regelen; en toen CARE 

via Mediq kon bestellen, was dat voor een grote instelling als Careyn een zeer teleurstellend werkproces; 
voor 10 uur bestellen en later op de dag horen wat wordt toegewezen. Op dit moment ontvang ik nog steeds 
niet altijd wat ik vraag, terwijl ik relatief weinig bestel voor 5000 zorgmedewerkers van Careyn. 
 
Antwoord. Eerste levering CURE vanuit LCH was zaterdag 28 maart aan BRAVIS ziekenhuis. De eerste 
leveringen aan CARE-instelling zijn gestart vanaf 6 april. Een werkproces waarbij er vandaag besteld moet 
worden voor levering de dag later is standaard. In de beginperiode was de voorraadpositie niet voldoende 
om in de volledige vraag te voorzien. Afspraak is dat in samenspraak met GGD GHOR en de ROAZ-
coördinatoren wordt gealloceerd op basis van het verdeelmodel. 
 

2. Vraag. Zijn er belangrijke zaken te melden uit de sessie vanmorgen met de marktpartijen die voor ons 
relevant zijn? 
 
Antwoord. Zie antwoorden ochtendsessie. 
 

3. Vraag. Hoe snel kunnen jullie leveren bij spoedvragen (ook goed om hier even wat over te zeggen en de 
regionale hubs te noemen mss) 
 
Antwoord. Bij nood kan er een beroep worden gedaan op de ROAZ-coördinatoren die een voorraad beheren 
in de regio. Indien dit niet toereikend is, kan er een spoedlevering op dezelfde dag plaatsvinden. 
 

4. Vraag. Met welke Nederlandse producenten werken jullie samen? 
 
Antwoord. Het LCH werkt niet samen met Nederlandse producenten. VWS heeft bij een zestal producenten 
in Nederland orders geplaatst voor FFP2 en Chirurgisch IIR maskers. 
 

5. Vraag. Handschoenen: de markt lijkt nog steeds overspannen en ik word regelmatig benaderd om snel te 
beslissen: zelfs voor heel 2021:  wat is jullie advies? Hoe is de productiecapaciteit in China en Maleisie nu? 
 
Antwoord. Handschoenen blijft een aandachtspunt voor de middellange termijn. Reden is dat de vraag 
wereldwijd geëxplodeerd is en productiecapaciteit lastiger op te schalen is bij handschoenen dan bij 
mondmaskers. Advies is om met reguliere partijen goede langdurige leverafspraken te maken. LCH heeft 
daarnaast voor de komende periode een significante voorraad en zal de ontwikkelingen strak blijven 
monitoren om deze positie te behouden. Concreet voorbeeld is dat er de afgelopen periode extra 
bestellingen handschoenen zijn gedaan. 
 

6. Vraag. Mocht de situatie toch langdurig zo blijven, is decentrale distributie vanuit LCH dan mogelijk. 
Wat bedoel je met decentrale distributie? 
Wij hebben 23 intramurale locaties. We hebben nu mede door de centrale leveringen vanuit LCH en andere 
leveranciers een centraal magazijn ingericht, waar we eigenlijk zsm van af willen. Indien locaties zelf bij LCH 
kunnen bestellen en geleverd krijgen zou dat er voor kunnen zorgen dat we het tijdelijke centrale magazijn 
weer kunnen sluiten (Martijn Verburgh asked "mocht de situatie toch langdurig zo blijven, is decentrale 
distributie vanuit LCH dan mogelijk") 
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Antwoord. Per afleveradres is het mogelijk om een account aan te maken om zo decentrale distributie 
mogelijk te maken bij instellingen met meerdere locaties. 
 

7. Antwoord. Ik heb sinds een paar weken vraag naar sneltesten: gaat LCH die ook opnemen in het 
assortiment? 
 
Antwoord. VWS bepaalt het assortiment van het LCH. (Snel)testen worden door het LCH alleen verkocht aan 
laboratoria die testen voor de GGD teststraten. 
 

8. Vraag. Hoe zijn de verkoopkanalen van de via LCH opgezette productie in NL geregeld? via de bestaande 
groothandel?  
 
Antwoord. De verkoopkanalen van die bedrijven zijn geen verantwoordelijkheid van het LCH maar van de 
bedrijven zelf. 
 

9. Vraag. Is het LCH betrokken bij Europese inkoopinitiatieven? 
 
Antwoord. Het LCH is niet betrokken bij Europese inkoopinitiatieven. VWS is wel betrokken bij gesprekken op 
Europees niveau. 
 

10. Vraag. Zie dat handalcohol niet op voorraad is: is hier iets over te zeggen? 
 
Antwoord. Er is voldoende handalcohol op voorraad. Wekelijks vinden er meerdere leveringen plaats. 
 

11. Vraag. logistiek: is het mogelijk om bij grote bestellingen per pallet geleverd te krijgen. Zou veel handelingen 
schelen en dus kosten bij zowel Het magazijn, PostNL als bij de ontvanger. 
 
Antwoord. In principe vinden grote leveringen per pallet plaats. In dit specifieke voorbeeld bleek dat er via 
verschillende accounts voor één afleveradres werd besteld. Samenvoeging van verschillende orders is niet 
mogelijk aangezien ze separaat worden georderpicked. 
 

12. Vraag. Bestellen handschoenen gaat per stuk: heel onhandige eenheid om aan onze noodmagazijnen door te 
geven: per doos/overdoos zou veel handiger zijn. 
 
Antwoord. Aangezien we vanuit verschillende leveranciers in verschillende omverpakkingen krijgen geleverd 
is bestellen per stuk de enige mogelijkheid. 
 

13. Vraag. Wat zou een reden kunnen zijn dat sommige zorgorganisaties niet tevreden zijn over de kwaliteit van 
de spullen die ze krijgen? 
 
Antwoord. Reden kan zijn dat zorgprofessionals andere spullen krijgen dan dat ze gewend zijn.  Als er 
serieuze zorgen zijn over de kwaliteit, dan hoort het LCH dit graag via de customerservice van Mediq of 
OneMed/QRS. 
 

14. Vraag. Vanuit zorginstellingen in Noord Holland en Flevoland zijn zorgen geuit of het LCH de logistiek ook 
aankan, als de vraag naar PBM weer toeneemt. Kunnen jullie hier toelichting op geven? 
 



Q&A informatiesessies LCH, d.d. 13 oktober 2020 
Antwoord. Er is geen enkele reden tot zorg. De logistieke netwerken zoals die van PostNL, CB en DHL zijn 
professionele netwerken die zeer grote volumes kunnen verwerken. 
  

15. Vraag. Wat kwam uit de evaluatie met de leveranciers, wordt deze info ook gedeeld? 
 
Antwoord. Het betrof geen evaluatie maar een info-update. Zie de Q&A 
 

16. Vraag. In care assortiment; staat als artikel schort: wat is dit voor schort??? Ook staat de isolatiejas er alleen 
in een grote maat: blijft dit zo? 
 
Antwoord. De schort is de standaard halterschort die ook normaal wordt ingezet in de zorg. De isolatiejassen 
zijn beschikbaar in maten L & XL. Er komen geen kleinere maten binnen. 
 

17. Vraag. Careassortiment: sinds vorige week is het spatscherm uit het assortiment: komt dit nog terug? 
 
Antwoord. In principe voorziet LCH in schaarse PBM. Uit marktanalyse blijkt dat spatschermen ruim 
beschikbaar zijn bij de reguliere kanalen. 
 

18. Vraag. Hoe voorkomen we negatieve pers zoals b.v. dit weekend met  HMK in Telegraaf ? (een producent in 
NL)  
 
Antwoord. Vanuit LCH en VWS wordt er zo open mogelijk gecommuniceerd. Kritische / Negatieve pers is 
nooit te voorkomen. 
 

19. Vraag. Veel zorginstellingen herkennen zich niet in de verdeelsleutel. Dat betekent dat het LCH het idee heeft 
voor 10 dagen aan spulletjes uit te leveren, terwijl dat in de praktijk soms voor slechts enkele dagen is. 
Hebben jullie hier meer geluiden over gehoord en is het mogelijk dat de verdeelsleutel aangepast wordt?  
 
Antwoord. De huidige verdeelsleutel is in opdracht van de GGD GHOR samen met de zorgpartijen 
ontwikkeld. Aangezien voorraden significant zijn worden aanvragen met uitzondering van excessen gewoon 
toegekend. Handschoenen zijn daarbij uitzondering, daar geldt per week een norm van 10 dagen. 
Instellingen met minder dan 500 medewerkers krijgen per week maximaal een voorraad voor 30 dagen 
toegekend. 
 

20. Vraag. Waar vind ik de tabel met normverbruik? 
 
Antwoord. Deze is nog niet gedeeld via LCH. Er zal aan VWS gevraagd worden om met de GGD GHOR 
hierover overleg te plegen. 
 

21. Vraag. Gaven leveranciers vanochtend aan dat beschikbaarheid (uitgezonderd handschoenen) weer normaal 
is of dat deze is verbeterd? Lijkt me relevant om te bepalen wanneer de markt niet meer verstoord is, en de 
functionaliteit van LCH dan ook vervalt.  
 
Antwoord. Leveranciers geven aan dat de markt is verbeterd met uitzondering van handschoenen. Voorlopig 
zal LCH dan ook actief blijven. De toekomstige rol en inrichting van het LCH en omvang van voorraad is nog 
niet bepaald. Is onderwerp van gesprek. 
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22. Vraag. Heeft een lcdk een inbox voor aanbieders? 

 
Antwoord. Niet bekend, zal worden nagevraagd. 
 

23. Vraag. Veel zorginstellingen veronderstellen een grotere rol van LCH (vanuit de 1e golf) dan dat die nu 
feitelijk is. Deze sessie werd opgenomen, wordt die ook breed beschikbaar gesteld? 
 
Antwoord. De rol die LCH heeft, zijnde de noodlijn, is al meerder malen gecommuniceerd en dat zullen we 
blijven doen. De opname wordt niet gedeeld. 
 

24. Vraag. Kunnen testrapporten en certificaten meegeleverd worden bij bestellingen? 
 
Antwoord. Kwaliteit van LCH leveringen zijn geborgd. Testrapporten en certificaten worden niet 
meegeleverd. 


