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Aan de zorgverleners en hun beroepsverenigingen

ONDERWERP: COVID-19:

strategische voorraad voor de ambulante zorg

Beste zorgverlener,
We wensen u te informeren over de aanpak betreffende de distributie van een strategische voorraad
voor de zorgverleners in de eerste lijn.
Op 14 mei heeft u reeds een brief ontvangen betreffende de verdeling van beschermingsmateriaal in de
ambulante zorg en met de mededeling dat dit materiaal verdeeld zou worden voor de maanden mei en
juni. Gelet op de evolutie van de uitbraak willen wij u informeren dat er voorlopig geen andere
noodleveringen van persoonlijke beschermingsmateriaal door de federale overheid zullen plaatsvinden
dan diegene die gepland zijn op de website. Enkel de leveringen die hier vermeld staan, gaan nog door:
https://www.health.belgium.be/nl/covid-19-informatie-betreffende-de-levering-van-de-maskers
Een laatste verzending van beschermingsmateriaal is gepland voor zorgbeoefenaars die niet op de lijsten
staan, maar ons hiervan op de hoogte hebben gebracht voor 20 juni. Na deze datum wordt er geen
persoonlijk beschermingsmateriaal (mondmaskers) meer geleverd voor de heropstart van de ambulante
zorg .
In het kader van de exit strategie en ter voorbereiding op een mogelijke nieuwe COVID-uitbraak heeft de
Taskforce Persoonlijk Beschermingsmateriaal besloten een strategische voorraad van persoonlijk
beschermingsmateriaal te voorzien voor bepaalde zorgverleners in de eerste lijn. De zorgverleners
kunnen dus gebruik maken van deze voorraad maar dienen deze zelf op peil te houden zodat ze hier
beroep op kunnen doen bij een tweede golf of nieuwe uitbraak.
Op termijn wensen we voor elke zorgverlener in de ambulante zorg te bepalen wat de vereiste
strategische voorraad zou moeten zijn. Om de inhoud van deze strategische voorraad te bepalen wordt
er een gecoördineerde reflectie uitgevoerd met de verschillende federale raden van de
gezondheidsberoepen.

Doelgroepen voor de verdeling van de strategische voorraad
De strategische voorraad is bedoeld voor de volgende zorgverleners die hoofdzakelijk actief zijn gebleven
in de ambulante zorg: de huisartsen, de artsen-specialisten, de tandartsen, de thuisverpleegkundigen, de
zorgkundigen en de vroedvrouwen.
De groep van zorgverleners die genieten van de strategische voorraad zal eventueel, in het kader van de
beschikbare stock, in een tweede fase worden uitgebreid naar andere beroepen binnen de ambulante
zorg.
Per beroepsgroep hebben wij lijsten van individuele zorgverleners gemaakt die recht hebben op deze
strategische reserve. Deze lijsten zijn samengesteld door een koppeling van de gegevens waarover het DG
Gezondheidszorg beschikt met de activiteit gegevens waarover het RIZIV beschikt, alsook de gegevens
betreffende de activiteit vanuit het RSZ en het RSZV (Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale
bescherming). Het is mogelijk dat deze lijsten bepaalde tekortkomingen hebben die het gevolg zijn van
het feit dat we binnen de overheidsdiensten niet altijd over de meest actuele informatie beschikken.
U heeft de mogelijkheid om te controleren of u in deze lijsten bent opgenomen via onze website:
https://www.health.belgium.be/nl/strategische-reserve-van-bescherming-materiaal-voor-deambulante-zorg

Als u niet in de lijst bent opgenomen, kan u dit melden via gbbu-covidrequests@health.fgov.be
om te kunnen genieten van de levering van de strategische stock.

Eerste strategische voorraad
Voor elke betrokken zorgverlener wordt er een pakket voorzien met de volgende persoonlijke
beschermingsmiddelen:
➢
➢
➢
➢

400 handschoenen
50 schorten
1 bril
1.000 chirurgische mondmaskers.

Voor de tandartsen wordt er ook een strategische stock van FFP2’s voorzien. Gezien de beperkte
beschikbare hoeveelheden wordt er in eerste instantie een strategische voorraad verdeeld naar de
beroepsverenigingen. In een latere fase, afhankelijk van de beschikbare hoeveelheden, zullen er
eventueel nog maskers verdeeld worden naar de tandartsen zelf.

Distributie
Het materiaal zal tijdens de maand juli verdeeld worden volgens de modaliteiten bepaald door de
provincie waar u woonachtig bent.
De planning van de leveringen kan u terugvinden op onze site:
https://www.health.belgium.be/nl/strategische-reserve-van-bescherming-materiaal-voor-deambulante-zorg
U zal door de betrokken instanties worden gecontacteerd zodra u dit pakket kunt afhalen. Bij het ophalen
van uw pakket zal u ook zelf de geschikte maat van handschoenen kunnen kiezen.
De verpleegkundigen en zorgkundigen die werkzaam zijn binnen de federaties/organisaties voor
thuisverpleging krijgen hun voorraad via hun werkgever of organisatie.
Op advies van de verschillende federale raden van de gezondheidsberoepen, zal de Taskforce Persoonlijk
Beschermingsmateriaal de federale voorraad aan beschikbaar materiaal en eventueel de te leveren
beroepen opnieuw evalueren.
In het kort:

Distributie van de individuele mondmaskers

➢ Georganiseerd volgens de kalender
beschikbaar op de site van de FOD
Volksgezondheid
➢ Maskers voor alle ambulante
zorgverleners (zie lijst op de site)
➢ Indien nog niet op de lijsten, ten laatste
op 20 juni doorgeven aan de FOD
Volksgezondheid

Predistributie van de strategische reserves van
PPE

1) Distributie van een voorraad materiaal
aan huisartsen, artsen-specialisten,
tandartsen, thuisverpleegkundigen,
thuiszorgkundigen en vroedvrouwen in
de ambulante zorg (levering tijdens de
maand juli)
2) Overleg met de Federale Beroepsraden
om de inhoud van de reserve voor alle
beroepsbeoefenaars in de ambulante
gezondheidszorg vast te leggen
3) Naar aanleiding van deze adviezen zal
het Taskforce Persoonlijk
Beschermingsmateriaal de federale
voorraad aan beschikbaar materiaal en

de eventueel te verrichten leveringen
opnieuw evalueren.

Wij willen alle zorgverleners bedanken voor de waakzaamheid waarmee zij hun patiënten tijdens deze
COVID-periode behandelen en voor hun betrokkenheid bij de follow-up van hun patiënten met en zonder
Covid-19. Wij zijn ons bewust van de belangrijke investering en bevestigen onze volledige steun om u in
dit proces te begeleiden.
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