
 

 

 
 
 

 

 

 

Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport 

t..a.v. de Directeur-Generaal mw. Dr. J.A.A.M. van Diemen 

 

          Tilburg, 23 juli 2020  

 

 

Geachte mevrouw van Diemen, 

 

Via deze weg willen wij u allereerst van harte welkom heten als nieuwe Directeur-Generaal Curatieve 

Zorg. 

 

In de afgelopen periode hebben vele partijen (waaronder het Ministerie VWS) zich tot het uiterste 

ingespannen om aan de explosief gestegen vraag naar diverse beschermende medische hulpmiddelen 

te kunnen voldoen. Nu we ons in een iets rustigere periode bevinden, zijn de aangesloten  

A-merkfabrikanten en importeurs van Nefemed en FME van mening dat het zinvol is om te evalueren 

wat we geleerd hebben van deze periode maar vooral om voorbereid te zijn op een mogelijke tweede 

Corona-golf. 

 

Als A-merkfabrikanten en importeurs van o.a. mondkapjes, handschoenen, schorten, brillen en 

handdesinfectie hebben de leden zich ingespannen om de productiecapaciteit, die verspreid is over 

verschillende continenten, te vergroten en om bestaande handelscontacten extra te benutten zodat 

niet alleen de vaste klanten maar ook nieuwe afnemers van beschermende middelen voorzien konden 

worden. Daarbij is nauw samengewerkt met het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) dat 

verbazingwekkend snel tot stand gekomen is en er mede voor heeft gezorgd dat de beschermende 

medische hulpmiddelen allereerst terecht kwamen op die plekken waar de nood het hoogste was.  

 

Deze samenwerking betekende wel dat de leden actief zijn geweest op een markt die niet alleen 

verstoord was door de enorm grote vraag (ruim 60x meer dan normaal), maar ook door de centrale 

inkoop en distributie door het LCH. Daarnaast was gelet op de schaarste aan beschermende medische 

hulpmiddelen (vooral mondkapjes) bepaald dat deze geen CE-markering behoefden of niet de normale 

beoordelingsprocedure behoefden te doorlopen. Een weg die A-merkfabrikanten niet zullen inslaan 

omdat zij geen concessies willen doen aan de kwaliteit en betrouwbaarheid van hun producten. Maar 

die er wel voor zorgde dat zij te maken kregen met concurrenten die hun producten ‘makkelijker’ op de 

markt konden zetten. Zij verzoeken u dan ook om de inzet van dergelijke producten (die mogelijk nog 

op voorraad liggen) te beperken tot noodsituaties mochten er geen gecertificeerde alternatieven voor 

handen zijn.  

 

Om ook bij een tweede Corona-golf opnieuw een bijdrage te kunnen leveren aan de beschikbaarheid 

van beschermende medische hulpmiddelen, pleiten de betrokken leden van Nefemed en FME voor 

een ‘onafhankelijke partij’ die als centraal orgaan de aansturing en de aanbesteding ter hand neemt. 
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Deze variant heeft de voorkeur boven een heropleving van het LCH, d.w.z. het onderdeel inkoop, gelet 

op de aanwezige commerciële belangen van de partners in het LCH. Daarbij kunnen zij zich 

voorstellen dat in de huidige relatief rustige fase gekozen wordt voor de voorlopige oplossing om deze 

rol neer te leggen bij het CIBG, zoals onlangs in een overleg met het Ministerie van VWS geopperd 

werd.  

 

Voor het kunnen leveren van een bijdrage bij een heropleving van het Corona-virus en het aanleggen 

van een ‘ijzeren voorraad’, is het voor A-merkfabrikanten en importeurs van groot belang om tijdig mee 

genomen te worden in het bepalen van deze voorraad en productiecapaciteit. Immers als onderdeel 

van -veelal- internationale concerns,  is het essentieel voor de wereldwijde productiecapaciteit om 

vooraf en vooral tijdig te kunnen inschatten wat niet alleen in Nederland, maar ook in Europa en/of 

wereldwijd de vraag naar beschermende medische hulpmiddelen zal zijn. Om de beschikbaarheid 

hiervan zoveel mogelijk te borgen, pleiten wij ervoor om de leden van Nefemed en FME er in een 

vroeg stadium bij te betrekken. 

 

Mochten Nefemed en FME u van nadere informatie over beschermende medische hulpmiddelen 

kunnen voorzien, dan vernemen wij dat graag van u.  

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Iris van Bemmel     Caroline Emmen 

Clustermanagers FME Zorg    Directeur Nefemed  

 

 

 

 

 

 

 

 


