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AGENDA

▪ Uitleg webinar & voorstel ronde
▪ Presentatie LCH okt – heden
▪ LCH nu en komende periode
▪ Vragen ronde
▪ Afsluiting



Doelstelling

Uitwisseling van operationele informatie

Uitleg webinar & voorstel ronde



Landelijk Consortium Hulpmiddelen
Okt - Heden



Het LCH is opgericht op initiatief van de zorgsector, in opdracht 
van het ministerie van VWS, voor deze crisisperiode. 

Het LCH is een krachtenbundeling van kennis en expertise en 
functioneert als tijdelijk samenwerkingsverband van 

deskundigen uit de hoek van zorgaanbieders, 
distributiebedrijven, transporteurs en producenten van 

persoonlijke beschermingsmiddelen en medische 
hulpmiddelen.



Het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) is speciaal 
opgericht om tijdens de coronavirus-pandemie zo snel mogelijk 

voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen en medische 
hulpmiddelen van de juiste kwaliteit in te kopen



• De partijen die uitvoering geven aan het vaccinatieprogramma 
COVID-19 (huisartsen, artsen in instellingen, arbodiensten en 
GGDGHOR)

• Testbeleid (Teststraten, inclusief Arbo diensten)
• Het ministerie van BZK ten behoeve van de Tweede 

Kamerverkiezingen in maart 2021
• Voedselbanken, Leger des Heils en andere vergelijkbare 

organisaties
• De andere landen binnen het Koninkrijk der Nederlanden en de 

bijzondere Caribische gemeentes (BES-eilanden) en 
Internationale verzoeken

Uitbreiding scope; Nieuwe Doelgroepen



Sinds 19 maart kocht het Landelijk Consortium Hulpmiddelen 
al ruim 2,5 miljard persoonlijke beschermingsmiddelen in.
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De huidige voorraad is nu ruim voldoende
om huidige vraag, inclusief 2 komende golven



LCH blijft actief als noodlijn
Indien de reguliere kanalen niet in de behoefte kunnen voorzien kunnen 
zorgaanbieders voor eventuele (aanvullende) behoefte aan persoonlijke 

beschermingsmiddelen en hulpmiddelen bij het LCH terecht

Doel is zo snel mogelijk terug naar de normale 
marksituatie die er was voor Corona



Voorraden en aanvragen worden dagelijks 
gemonitord en indien nodig zal LCH extra orders 

plaatsen om voldoende voorraad voor zorg te 
borgen

De gehele Supply Chain kan indien nodig weer 
geactiveerd worden om extra voorraden naar 

Nederland te halen 



VWS = Beleid

Funding
Welke Producten
Hoeveel voorraad
Prijzen
Schaarste model
Testbeleid

LCH = Uitvoering

Sourcing / Inkoop
Kwaliteit check
Opslag
Verkoop
Uitlevering

LCH okt 2020

LCH is een noodvoorziening (PBM, handdesinfectans), COVID 
test afname materialen en testen



LCH nu en komende periode

LCH is een noodvoorziening (PBM, handdesinfectans), 

COVID test afname materialen en testen

VWS
GMT
CIBG

LCH
Inkoop
Kwaliteit
Finance
Logistiek

COVID 19
Dienst Testen

Lab team
Inkoop
Kwaliteit



LCH nu en komende periode

Doelgroepen uitbreiding

• Vaccinatie programma
• Verkiezingsprogramma
• Goede doelen
• Partijen uitvoering testbeleid, personeel 

teststraten en Arbodiensten
• Andere landen binnen Koninkrijk, 

bijzondere gemeenten en Internationale 
verzoeken



LCH nu en komende periode

Producten uitbreiding

Sneltesten
Filtertips



LCH nu en komende periode

Noodvoorraad functie
6 maanden voorraad
Plan overvoorraden
Geen marktverstoring

LCH Website



VRAGENRONDE
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