
 

 

Beste collega,         Utrecht, 28-05-2020 

 

Vanaf heden kunt u uw PBM rechtstreeks aanvragen bij het Landelijk Consortium Hulpmiddelen. 

Vanaf half maart heeft het PBM-team, in nauwe samenwerking met Centraal Crisisteam en ROAZ, de 

huisartsen in de veiligheidsregio Utrecht voorzien van de schaarse beschermingsmiddelen voor de 

zorg rond het SARS-COV2 virus. De schaarse middelen worden ingekocht door het Landelijk 

Consortium Hulpmiddelen (LCH). Sinds 1 mei bestellen wij de PBM centraal bij het LCH via een 

speciaal daarvoor ingericht portaal van Mediq. Nu de schaarste afneemt zijn wij van mening dat het 

geen toegevoegde waarde heeft om als PBM-team tussen u als afnemer en LCH/Mediq als leverancier 

in te blijven staan. Derhalve zijn wij voornemens het PBM team per 8 juni terug te trekken uit het 

bestelproces.  

Dat betekent dat vanaf nu het voor huisartsenpraktijken mogelijk is om direct hun aanvraag door te 

geven aan het Landelijk Consortium Hulpmiddelen, via het aanvraagportaal van Mediq. De verdeling 

van schaarse beschermingsmiddelen gaat nog steeds via de regionale crisisorganisaties ROAZ, waarna 

de leverancier de producten bij u levert. Het gaat hierbij om PBM-producten die moeilijk leverbaar 

zijn, die daarom via de ROAZ worden verdeeld onder zorgaanbieders. 

 

Om welke producten gaat het? 

Op dit moment zijn via het portaal te bestellen: 

• FFP1, FFP2 en FFP3 maskers (worden niet aan huisartsen toegekend) 

• Protectiejassen 

• Spatbrillen 

• Schorten 

• Chirurgische Maskers 

• Onderzoekshandschoenen 

• Diagnostische testen (inclusief PCR-materiaal, swabs en media) 

• Desinfectantia 

Het LCH meldt dat de toelevering van hulpmiddelen flink is gestegen de afgelopen weken, maar dat 

ook nu het aantal beschikbare beschermingsmiddelen nog beperkt is. De verwachting is dat de 

beschikbaarheid nog verder zal toenemen. 

 



Hoe werkt de aanvraag? 

Het aanvraagportaal wordt gerund door Mediq, in opdracht van het landelijk consortium. Ga hiervoor 

naar de speciale PBM aanvraagomgeving: Mijn MedBIS (externe link). Registreer u en stuur uw 

aanvraag in. Hierna wordt uw aanvraag beoordeeld en wordt bekeken op basis van beschikbare 

voorraad bij LCH en de RIVM-richtlijnen voor het gebruik van beschermingsmiddelen hoe de 

beschikbare voorraad kan worden verdeeld en wat uw praktijk ontvangt. 

LCH heeft ervoor gekozen dat Mediq deze producten aan u uitlevert en factureert. Heeft u vragen over 

het aanvraagproces? Bekijk dan de veelgestelde vragen(externe link) op de Mediq-website of neem 

contact op met hun klantsupportteam via 088 - 88 89 404. 

Wij gaan ervan uit dat u vanaf 8 juni uw bestellingen rechtstreeks via het portaal bij Mediq plaatst. Tot 

eind juni zal het PBM-team stand-by blijven voor eventuele noodbestellingen, vanaf 1 juli zullen wij 

niets meer leveren. 

 

Dataverzameling 

Wij zullen wel doorgaan met het verzamelen van data voor de crisisteams. De cijfers over hoeveel 

patiënten wij als huisartsen op de luchtwegspreekuren zien, zijn zeer waardevol, zowel voor de 

crisisteams, als ook voor onze ketenpartners. Als huisartsen zijn we ‘de kanaries in de kolenmijn’, 

cijfers uit de huisartsenzorg lopen voor op wat er verderop in de keten gebeurt, met name in de 

ziekenhuizen. Wij begrijpen dat het aanleveren van de cijfers door sommigen van u als extra belasting 

wordt ervaren. Daarom onderzoeken wij andere mogelijkheden om inzicht in deze cijfers te krijgen. 

Tot we dat voor elkaar hebben vragen we u door te gaan met de huidige manier van registeren. 

We verzoeken de hagro-/wijk-contactpersonen dus vriendelijk doch dringend ons wekelijks op uw 

vaste dag uw organisatie-cijfers aan te blijven leveren via het PBM- en organisatieformulier 4.0. U 

kunt het tabblad PBM leeg laten wanneer u zelf bij Mediq bestelt, en alleen het tabblad Organisatie 

invullen en mailen naar pbm@primair-hap.nl. Belangrijkste daarin zijn de aantallen 

luchtwegconsulten en -visites; de aantallen reguliere consulten en visites blijven facultatief. 

Namens de crisisteams en de ketenpartners danken we u voor uw inzet. 

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Mede namens Yuri, Dominique, Anna en Ayoub van het PBM team, 

 

 

Charlotte Könemann 

Crisiscoördinator/ expertteam crisisbeheersing regio Utrecht en Gooi&Omstreken 

https://medbis.nl/html/medbis/registration
https://www.mediq.nl/lch

