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Nieuwe bestelprocedure PBM 
Hierbij informeren wij u over het nieuwe aanvraagproces van persoonlijke beschermingsmiddelen. 

Het Ministerie van VWS heeft opdracht gegeven aan het LCH om de zorgorganisaties in Nederland  te 

voorzien van de benodigde PBM. 

Om de tekorten aan persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) op te lossen heeft VWS het Landelijk 

Consortium Hulpmiddelen (LCH) opgericht. In dit consortium werken een aantal publieke en private 

partijen samen om de tijdelijke tekorten aan medische hulpmiddelen op te heffen.  

Aanvraag PBM 
Momenteel kunt u voor uw praktijk, via uw landelijke coördinator PBM aanvragen bij de ROAZ 

coördinator in uw ROAZ regio. De PBM wordt dan vanuit het regionaal distributiecentrum geleverd. 

In het LCH is afgesproken dat op korte termijn alle zorgprofessionals in Nederland werkzaam buiten 

het ziekenhuis en de ambulancezorg hun aanvraag kunnen indienen via een online portaal. Voor ons 

werkt het LCH samen met Mediq voor de inkoop, distributie, klantsupport en facturatie van PBM. 

Hiervoor is een apart bestelplatform ingericht. 

Nieuwe manier van aanvragen 
U kunt vanaf nu PBM aanvragen via het portaal van Mediq: Mijn MedBIS. Mediq heeft hiervoor een 

speciale PBM aanvraagomgeving ingericht. Voordat u kunt aanvragen dient u een account aan te 

maken, ook als u al bekend bent bij Mediq. U kunt uw praktijk via deze link registeren voor het PBM 

aanvraagportaal. 

Via het PBM-aanvraagformulier geeft u aan welke en hoeveel producten u nodig heeft voor één 
week. Vanwege de schaarste is het mogelijk dat de totale vraag groter is dan de beschikbare 
voorraad. U dient bij het aanvragen rekening te houden met de RIVM Richtlijnen voor gepast gebruik 
van PBM. 

Welke PBM 
U kunt MedBIS gebruiken voor het bestellen van de volgende PBM. Indien nodig kan het LCH meer 
schaarse hulpmiddelen aan deze lijst toevoegen. 

• FFP1, FFP2 en FFP3 Maskers 
• Protectiejassen 
• Spatbrillen 
• Schorten 
• Chirurgische Maskers 
• Onderzoekshandschoenen 
• Diagnostische testen (inclusief PCR-materiaal, swabs en media) 

Toekennen hulpmiddelen 
Uw aanvraag wordt beoordeeld op basis van beschikbare voorraad bij LCH en de RIVM richtlijnen. De 

ROAZ blijven verantwoordelijk voor deze allocatie. Hierbij worden de nieuwe richtlijnen van MinVWS 

gehanteerd. 

https://medbis.nl/html/medbis/registration
https://medbis.nl/html/medbis/registration
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/publicaties/2020/04/11/factsheet-verdeling-pbm
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/publicaties/2020/04/11/factsheet-verdeling-pbm
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/publicaties/2020/04/11/factsheet-verdeling-pbm
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Levering PBM 
Mediq levert vervolgens de producten aan u uit en factureert deze ook aan u. Het daadwerkelijke 
aantal producten dat u ontvangt, kan dus afwijken van uw aanvraag.  
 

Facturen PBM 
De facturen van de bestelde PBM dient u zelf te voldoen. De prijzen van de PBM zijn vastgesteld door 

de Minister en zijn zogenoemde ‘pre-Corona’ prijzen. Het verschil tussen de huidige inkoopprijs 

wordt bekostigd  door de overheid. 

Wij adviseren u een duidelijke administratie bij te houden van de extra gemaakte kosten tijdens de 

Covid-19 pandemie. De KNOV zal de nog te maken kosten meenemen in de besprekingen met ZN 

over financiële tegemoetkomingen voor Corona. 

Uw contacten met de ROAZ 
De landelijke coördinatoren hebben tot op heden contact met de ROAZ over de benodigde PBM. De 

aanvraag van PBM gaat nu via het portaal van Mediq lopen en wordt gedaan door de verloskundige 

praktijken zelf. Het blijft voor de landelijke coördinatoren van belang om waar nodig contact te 

hebben met het ROAZ over bijzonderheden in de regio en indien nodig het verloop van dit nieuwe 

proces. 

Vragen 
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van Mediq. Ook kunt u via het 
telefoonnummer 088-8889404 contact opnemen met hun klantsupportteam. 

https://mediq.nl/landelijk-consortium-hulpmiddelen/veelgesteldevragen

