
 

 

 

Nefemed – Persverklaring 18 maart 2020 

 

Intensieve samenwerking voor dreigende tekorten beschermende hulpmiddelen 

Nefemed, de brancheorganisatie van producenten en importeurs  van medische hulpmiddelen, 

meldt dat er momenteel tekorten kunnen ontstaan van beschermende hulpmiddelen namelijk 

mondkapjes1 (type FFP2), schorten, handschoenen en brillen. Als gevolg van de uitbraak van het 

Corona-virus is de vraag naar deze middelen zo groot, dat de vaste voorraden uitgeput dreigen te 

raken. Daarom is er spoedoverleg van de hulpmiddelensector (o.a. Nefemed) met het ministerie van 

VWS en de zorgaanbieders (ziekenhuizen, huisartsen, ambulances, GGD ’en) over de manier van 

distributie. Uitgangspunt is dat de zorgverleners die de beschermende hulpmiddelen het hardst 

nodig hebben, deze hulpmiddelen ook als eerste krijgen. De coördinatie van de distributie ligt in 

handen van het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) samen met de Geneeskundige Hulpverlening in 

de Regio (GHOR) en de GGD. 

De producenten van medische hulpmiddelen draaien momenteel op volle toeren. Zij trachten 

maximaal te leveren aan hun klanten. Tegelijk neemt de vraag naar hulpmiddelen overal sterk toe. 

Een groot deel van de hulpmiddelen worden in China geproduceerd. Daar was aanvankelijk de 

productie stil komen te liggen, maar deze begint weer op gang te komen. Voor veel van deze 

producten geldt ook dat de grondstoffen ervan uit China komen.   

Het is van cruciaal belang dat het internationale transport van hulpmiddelen snel en ongehinderd 

door kan gaan. Wij zien dat dit transport nu nog wel eens stokt aan grenzen binnen Europa. Nefemed 

roept daarom de Nederlandse regering op om hier moet spoed afspraken over te maken in Europees 

verband. Dat kan er voor zorgen dat alle voorraden weer snel kunnen worden aangevuld voor alle 

Nederlandse zorgverleners voor wie dat nodig is.  

De leden van Nefemed leveren de producten volgens vaste prijzen. Wij constateren wel dat er 

andere handelaren zijn die medische hulpmiddelen voor extra hoge prijzen aanbieden op de markt. 

Wij keuren dat sterk af en roepen deze handelaren op daar mee te stoppen.  

 

Voor nadere informatie of vragen kunt u zich wenden tot Caroline Emmen (directeur)  

Nefemed: 013- 594 43 42  / info@nefemed.nl  

                                                           
1  Het assortiment van mondkapjes is uitgebreid. Elk type mondkapjes heeft zijn specifieke eigenschappen. 
Onderscheid wordt gemaakt tussen FFP maskers en chirurgische maskers. Het tekort betreft vooral FFP2-
maskers. 
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