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Voldoende persoonlijke  
beschermingsmiddelen in de zorg 

Verwachte vraag ten opzichte van de beschikbare voorraad aan medische maskers,  
handschoenen en isolatiejassen bij een tweede en derde COVID-19 golf 

alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Meer informatie? Kijk op: 

rijksoverheid.nl/beschermingsmiddelen 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/zorg/beschermingsmiddelen
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Voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar  
voor een tweede COVID-19 golf

Zorgmedewerkers moeten kunnen rekenen op de persoonlijke 
beschermingsmiddelen die zij nodig hebben om hun werk veilig te kunnen 
doen, ook in tijden van crisis. 
 
Om een goed beeld te krijgen van de verwachte vraag naar persoonlijke 
beschermingsmiddelen (chirurgische maskers, FFP-maskers, isolatiekleding en 
handschoenen), ook als zorgverleners ruimer gebruik maken van 
beschermingsmiddelen, heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport onderzoek laten uitvoeren.  
 
Tijdens het onderzoek zijn vraag en aanbod van persoonlijke 
beschermingsmiddelen in de zorg in kaart gebracht door middel van een 
stresstest. Bij de vraag is gekeken naar regulier verbruik, preventief verbruik en 
verbruik bij coronapatiëntenzorg. Het aanbod bestaat de inschatting van de 
voorraden bij de zorginstellingen, uit de noodvoorraad van het LCH en de 
verwachte leveringen bij de zorginstellingen en het LCH. Hierdoor ontstaat er 
een beeld in welke mate de voorraad persoonlijke beschermingsmiddelen 
voldoende is voor de zorg. Tijdens het onderzoek is gekeken naar de meest 

gebruikte beschermingsmiddelen: chirurgische maskers, FFP-maskers, 
handschoenen en isolatiejassen. Daarbij is de kennis van de sector benut ten 
aanzien van het gemiddeld gebruik in verschillende situaties en in 
verschillende sectoren. Ook zijn de uitkomsten besproken met experts, 
brancheorganisaties, beroepsgroepen en vakbonden.   
 
De conclusie luidt dat er op basis van beschikbare gegevens en verwachtingen 
voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen in Nederland zijn om een 
tweede coronagolf op te vangen. Door de reguliere inkoop en opgebouwde 
voorraden door zorginstellingen zelf en de enorme inkoop door het LCH zijn 
we nu voorbereid op een piekverbruik, zoals in de periode maart en april van 
dit jaar. Ook als beschermingsmiddelen preventief worden gebruikt en het 
aantal besmettingen hoger komt te liggen dan in het voorjaar. Hiermee zijn 
we naar verwachting ook in staat om voor de meeste producten ook een 
derde golf aan te kunnen. 
 
Handschoenen zijn een punt van aandacht, omdat er een wereldwijde 
schaarste is. 
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In alle scenario’s zijn voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar 
voor een tweede COVID-19 golf

Het Landelijk Consortium Hulpmiddelen heeft de 
afgelopen periode maximaal 
beschermingsmiddelen ingekocht en voorraad 
opgebouwd. Er zijn voldoende persoonlijke 
beschermingsmaterialen beschikbaar zijn bij het 
Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) om 
aan de vraag vanuit de zorg te voldoen.   
 
Handschoenen zijn een punt van aandacht: 
• Handschoenen zijn wereldwijd schaars, 

doordat het product maar in een paar landen 
wordt geproduceerd. Deze landen krijgen uit 
de hele wereld bestellingen.  

• Voor de korte termijn heeft Nederland geen 
tekort, maar voor de langere termijn is dit 
zeker een punt van aandacht. 

• Het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) 
koopt, rekening houdend met mogelijke 
tekorten, nog steeds handschoenen in om een 
noodvoorraad aan te leggen.  

Kijk voor meer informatie over actuele voorraden 
bij het LCH op de webpagina: rijksoverheid.nl/lch 

Chirurgische  
maskers

Wat als... FFP-maskers Onderzoeks- 
handschoenen

Isolatiejassen  
(disposabel)

Basisscenario 
•    Een 2e en 3e COVID-19 piek vergelijkbaar met de 

COVID-19 piek in maart 2020 
•    50% van VVT en 25% van andere zorgsectoren en 

ziekenhuizen gaat maximaal preventief PBM 
gebruiken 

 
•    50% van VVT, ziekenhuizen en andere zorgsectoren 

gaan maximaal preventief PBM gebruiken 

 
•    75% van VVT, ziekenhuizen en andere zorgsectoren 

gaan maximaal preventief PBM gebruiken 

 
•    100% van VVT, ziekenhuizen en andere zorgsectoren 

gaan maximaal preventief PBM gebruiken 

 
•    100% van VVT, ziekenhuizen en andere zorgsectoren 

gaan maximaal preventief PBM gebruiken 
•    én een 2e en 3e COVID-19 piek vallen hoger uit dan in 

maart 2020 

 
•    100% van VVT, ziekenhuizen en andere zorgsectoren 

gaan maximaal preventief PBM gebruiken 
•    én een 2e en 3e COVID-19 piek vallen hoger uit dan in 

maart 2020 
•    én er worden striktere gebruiksnormen of hogere 

afkeurpercentages gehanteerd bij de centrale PBM 
aanvoer in het LCH 

 

Verwacht tekort 
week 29 2021   

 
Verwacht tekort 
vanaf week 11 2021 

 
Verwacht tekort 
vanaf week 8 2021 

 
Verwacht tekort 
vanaf week 7 2021 
 
 

 
Verwacht tekort 
vanaf week 6 2021 

Voldoende voor twee COVID-19 golven 
 
Voldoende voor twee COVID-19 golven, maar 
verwacht tekort daarna 
 
Voldoende voor één COVID-19 golf, maar 
verwacht tekort daarna 
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Ter toelichting: de tweede golf van 10 weken start eind september, de derde golf is in dit onderzoek gemodelleerd vanaf begin 2021.

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/tijdelijke-crisisstructuur/landelijk-consortium-hulpmiddelen

