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Q&A Webinar LCH d.d. 19-01-2021 

Vraag Zorginstellingen en Marktpartijen Antwoord 

Er lijken zich als gevolg van het vaccinatiebeleid tekorten ontstaan op 
naalden. Je geeft aan dat LCH hier geen rol in zal gaan spelen. welke 
overweging zou ertoe kunnen leiden dat LCH dit wel gaat doen? het is 
weliswaar geen PBM maar het kijkt wel een landelijk issue te worden 

Het LCH gaat hier een rol in spelen als op beleidsniveau een opdracht 
hiervoor zal worden gegeven. Het LCH geeft wel alle signalen door m.b.t. 
(mogelijke) tekorten, die het LCH ontvangt van zorginstellingen. 

1.Hoe zit het met de voorraden voor wat betreft haarnetjes en 
schoenhoesjes. deze zitten niet in het assortiment.  

Die zijn inderdaad geen onderdeel van de scope van het LCH. Het LCH neemt 
daarop derhalve ook geen activiteiten. 

Zijn prijzen bij LCH reguliere markttarieven? Het prijsbeleid is om 15% boven de marktprijzen te zitten. Het LCH is 
namelijk een noodvoorraad. Het is de intentie om de markt niet te 
verstoren.  

Ik sloot wat later aan, dus misschien is het al gezegd: wat is bij LCH bekend 
over de logistieke problemen in Azië? Sinds een week kunnen wij geen 
handschoenen meer bestellen bij bijv. Mediq, omdat er te weinig 
vervoerscapaciteit is: dus moet er wederom naar creatieve oplossingen 
gezocht worden. 

Mediq heeft gemeld aan klanten dat zij tijdelijk geen handschoenen kunnen 
leveren. Een belrondje door het LCH naar andere leveranciers heeft 
opgeleverd dat zij wel handschoenen kunnen leveren. 

2.Worden zorginstellingen met voorraad ook meegenomen in het plan om te 
verkopen buiten EU? 

Nee, dat worden zij niet. 

is de calculatie noodvoorraad van 6 maanden op basis van verbruik 2e golf 
berekend op basis van verbruik via LCH of op basis van totaal verbruik in NL ? 

Wij hebben de opdracht om minimaal een voorraad van 6 maanden aan te 
houden. Op basis van daadwerkelijke leveringen vanuit het LCH tijdens de 2e 
golf. 

Ik heb eerder met Mark gesproken over de schaarste spuiten en naalden 
voor regulier proces i.v.m. de beslaglegging van de overheden voor 
vaccinatieprogramma. Is dit bij LCH al een punt van aandacht?  

Deze signalen kunnen wij alleen doorgeven en heeft het LCH ook gedaan. 

Engelse variant van het virus: men verwacht nog een toename van 
besmettingen in maart: hierdoor meer PBM en zuurstof nodig: is hier bij LCH 
iets over bekend? 

Hierover is bij het LCH nog niets bekend. 
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zijn de voorwaarden voor bestelling nog zo streng als in beginperiode waarin 
je exacte voorraden moest aanleveren? Dat is namelijk logistiek voor grotere 
instellingen ingewikkeld omdat je met een verdeelde voorraad zit die op veel 
locaties nodig is om direct in actie te komen bij verdenkingen en of een 
uitbraak 

Tijdens de crisis is een verdeelmodel gehanteerd opgesteld in opdracht van 
GGD GHOR. Hierbij worden verschillende hoogtes van schaarste in 
toegepast. De huidige situatie is dat dit niet van toepassing is. Voor 
handschoenen wordt nog wel strak gemonitord dat er niet wordt 
gehamsterd. 

Jullie houden voorraad aan voor 6 maanden obv het gebruik uit golf 2.  Wij hebben de opdracht om minimaal een voorraad van 6 maanden aan te 
houden. Op basis van daadwerkelijke leveringen vanuit het LCH tijdens de 2e 
golf. 

3.Huidige marktpartijen als b.v. Mediq hebben de decentrale 
bestelmogelijkheid van b.v. handschoenen uitgezet, en leveren niet altijd 
voorspelbaar dan is een terug gaan naar een decentrale marktuitlevering 
een ingewikkelde voor zorginstellingen met veel locaties. 

het LCH heeft geen rol m.b.t. wat marktpartijen wel of niet doen. 

Heb ik het goed begrepen dat levering van ffp2 maskers voor 6 maanden 
beschikbaar is als alle instellingen die nu zelf CHIR en ffp2 gebruikten (en zelf 
aanschaften) volledig op het LCH gaan leunen wanneer ffp2 de standaard 
wordt? 

Als de huidige leveringen van chirurgische maskers en FFP masker door het 
LCH zou worden vervangen door alleen FFP maskers heeft het LCH een 
voorraad van 6 maanden. 

In golf 2 konden we nog partijen handschoenen bij elkaar 'schrapen' maar 
dat wordt gedurende 2021 wellicht heel anders. Is 6 maanden voorraad 
o.b.v. vraag in golf 2 dan niet te positief? 

De markt m.b.t. handschoenen blijven wij ook als een risico product zien. 
Naast dat wij ruim voldoende voorraad hebben zijn er andere bestellingen 
die nog binnen moeten gaan komen. 

even om zeker te weten dat ik het goed heb  begrepen: jullie zijn van mening 
dat er vaker een beroep wordt gedaan op het LCH dan feitelijk nodig is 
(omdat leveranciers over het algemeen weer gewoon kunnen leveren)? 

Dat geven leveranciers inderdaad aan. 

4.Er is twijfel over de kwaliteit van sommige leveringen type IIR 
mondneusmaskers. Hoe kunnen wij aantonen dat dit  de juiste kwaliteit 
betreft. 

De customer service afdelingen van OneMed/QRS en Mediq kunnen de 
benodigde kwaliteitsdocumenten aanleveren als er een kwaliteitsissue 
mocht zijn. Alleen goedgekeurde producten zijn en worden geleverd. 

Kunnen marktpartijen tijdig op de hoogte worden gesteld van de situatie 
rondom FFP2 maskers zodat hierop indien gewenst geacteerd kan worden 
door de markt? 

Als er m.b.t. FFP2 maskers door het LCH moet worden geacteerd zal met de 
afdeling communicatie binnen VWS moeten worden afgestemd wat door wie 
gaat worden gecommuniceerd. 

Welke branche organisaties hebben al input gegeven? betreft linken Nefemed, en FHI hebben toegezegd dit te gaan doen. 
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In de Duitse deelstaat Beieren zijn FFP2 maskers al verplicht in OV en 
winkels. Ook in België gaat de discussie die kant op. Als dat zo is lijkt het 
logisch dat ook in de zorg (waar nu chirurgische maskers gebruikt worden) 
FFP2 gebruikt zal gaan worden. Als dat zo is, is de voorraad snel op. Wordt 
daarop geanticipeerd?  

Een belronde met een aantal leveranciers leverde op dat er voorraden zijn. 
Hoeveel er nodig is als de gehele NL zorg over zou gaan op FFP is onbekend. 
Wel is bekend dat inmiddels vele bedrijven die dat voor maart 2020 niet 
deden inmiddels ook FFP maskers produceren. 

Indien FFP2 verplicht zou worden gaat er geleverd worden vanuit het LCH en 
wordt er al contact gelegd met toekomstige leveranciers? Nu vast uitzoeken 
wie wat kan leveren tegen welke condities zou een goed idee zijn. Hou daar 
ook rekening met Chinees Nieuwjaar wat zal maken dat er komende weken 
minder productiecapaciteit is.  

Het LCH wacht de besluitvorming vanuit VWS af en indien nodig actie gaan 
ondernemen o.b.v. de analyse en opdracht vanuit VWS. 

Mark de Jonge gaf aan dat de markt zijn werk weer iets beter doet. Het klopt 
dat er wel voorraden zijn, maar prijzen waartegen is ingekocht en dus 
waartegen wordt verkocht zijn hoog en we zien dat klanten proberen 
voorraden laag te houden in de hoop dat prijzen weer gaan dalen (o.a. 
handschoenen). Men teert dus in op voorraden en/of geeft aan dat de markt 
niet kan leveren (tegen de prijzen van vorig jaar). Het zou goed zijn als er een 
signaal komt aan de markt dat prijzen hoog zijn.  

Het is niet aan het LCH om de markprijzen te communiceren. Het is aan de 
marktpartijen zelf om dat wel of niet te doen. 

Zoals bekend rijzen de container prijzen en neemt de schaarste in containers 
in China hard toe; met welke partij transporteert het LCH en kan er een 
voorrangspositie worden verkregen voor gerenommeerde leveranciers zodat 
er geen hinder wordt ondervonden voor het transport rondom Chinese NY? 

Het LCH krijg alleen nog handschoenen via container transport. Het LCH kan 
geen rol betekenen in het krijgen van voorrangsposities bij transporteurs 
vanuit China. 

Stel dat je geen lid bent van een brancheorganisatie, hoe komt dan de link 
van ons bedrijf op de website van het LCH zodra deze website operationeel 
is? 

Dat zal dan niet gaan, het LCH mag niet verwijzen naar individuele bedrijven. 

Welke voorbereidingen worden voor een eventuele overstap naar FFP2 
maskers getroffen? 

Het LCH wacht de besluitvorming vanuit VWS hierin af en zal dan indien 
nodig actie ondernemen o.b.v. de analyse en opdracht vanuit VWS. 

hoe gaat het LCH om met de te veel voorraden zonder de markt te 
verstoren?  

Er word op dit moment een goederen exit strategie gemaakt. Uitgangspunt 
daarbij is om de NL markt niet te verstoren indien van deze strategie 
gebruikt gemaakt zou gaan worden. 
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Op de website van het LCH zien wij nog steeds bestellingen staan naar 
producenten. Ik hoor nu dat dit alleen voor de onderzoekshandschoenen 
nog actief gebeurd en voor de test-strips, waarom staan deze bestellingen er 
nog op? 

Dat zijn eerder gedane bestellingen die nog niet zijn binnen gekomen. 

Hoe ziet de monitoring opdracht eruit om de keten in elkaar te brengen? en 
hoe gaat dit opgepakt worden? 

De monitoring opdracht ligt binnen de directie CIBG van VWS. De uitwerking 
hiervan is nog niet gereed. 

Kan er iets meer uitleg komen over a) welke testen kwaliteit zit nog bij LCH 
en welke activiteiten  bij Covid 19 diensten 

LCH gaat over PBM en de Dienst Testen gaat over testen, testafname 
materialen en lab benodigdheden in relatie tot testen. 

Er blijft een gebrek aan beschikbaarheid van de onderzoekshandschoenen 
bestaan. Indien overheden daarbij grote bestellingen blijven plaatsen en 
deze voorraad mondjesmaat uitleveren aan de zorginstellingen, wordt er 
nog meer schaarste gecreëerd en drijft het de prijzen op. Wat is de visie van 
VWS hierover? 

Het LCH besteld geen handschoenen meer, tenzij. 

hoe worden marktpartijen betrokken met de oplossing van overtollige 
voorraad? 

Pas als de goederen exit strategie klaar is kan hierover uitleg worden 
gegeven. Het is vooralsnog niet de intentie om marktpartijen hierbij te 
betrekken. 

 


