
 
 

Spreiding beademingsapparatuur  

LNAZ | Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS)  

 

Donderdag 2 april 2020 

Aan: NVIC  

Van: Bas Leerink, Hoofd LCPS 

 

Op dit moment is de NVIC verantwoordelijk voor de coördinatie van de landelijke spreiding van 

beademingsapparatuur. In overleg met de NVIC is besloten, dat het LCPS deze taak van de NVIC overneemt. Wij 

streven ernaar om zo goed mogelijk gebruik te maken van de bestaande contacten en werkwijzen. Waar nodig 

zullen wij deze versterken. Wij benadrukken dat wij (vooralsnog) alleen de spreiding van beademingsapparatuur 

coördineren. De spreiding van andere onderdelen en apparatuur is nog niet bij ons belegd.  

 

Binnen het LCPS is deze taak belegd bij het team Medical Operations (MEDOPS). Het MEDOPS is vanaf vandaag 

operationeel. Wij vragen jullie begrip voor eventuele opstartproblemen. Zij zijn bereikbaar via spreiding-

middelen@LCPS.nu.   

 

Werkwijze 

Hebben jullie vragen over de werkwijze, dan kan je contact opnemen met: spreiding-middelen@LCPS.nl  

 

1. Wij baseren ons op de uitvraag van beademingsapparatuur, die eerder door het NVIC is opgesteld.  

2. Wij nemen contact op met alle ziekenhuizen die op deze lijst staan en stellen enkele verdiepingsvragen 

(opgeleid personeel voor beschikbare apparaten, beschikbaarheid supplies, beschikbaarheid ruimte en 

aansluitingen etc.) om de toewijzing zo goed mogelijk te coördineren.  

3. Wij bepalen een eerste toewijzing van de beademingsapparaten. Dit gaat om de beademingsapparaten die 

op dat moment als beschikbaar bij ons zijn geregistreerd.  

4. Wij bellen de ziekenhuizen die deze apparaten initieel toegewezen hebben gekregen, om te bepalen of deze 

toewijzing definitief gemaakt kan worden. 

5. Wij nemen contact op met het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) om de definitieve toewijzing door 

te geven. Het LCH schakelt direct met het ontvangende ziekenhuis over de fysieke distributie en 

implementatie. Alle apparaten worden in bruikleen uitgegeven. 

6. Aan het einde van de dag informeren wij alle ziekenhuizen èn ROAZ regio’s over de beademingsapparaten 

die zijn toegewezen en welke aanvragen wij nog in behandeling hebben.  

 

We begrijpen het belang en de noodzaak voor het ontvangen van beademingsapparatuur. Helaas is er op dit 

moment meer vraag, dan dat er apparaten beschikbaar zijn. Hierdoor zijn wij niet in staat om elk verzoek (direct) 

te honoreren.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Bas Leerink, Hoofd LCPS 
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