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Beste journalist  
  
Gelieve in bijlage de statusupdate inzake persoonlijke beschermingsmiddelen en 
staalafnamemateriaal te vinden.  
  
Ik wil graag benadrukken dat we ons op dit moment in een crisis bevinden. Alle betrokken 
partijen doen hun uiterste best zoveel mogelijk te bestellen en in België te krijgen. De kans 
bestaat altijd dat er iets misgaat met een bestelling, we proberen dat natuurlijk tot het 
absolute minimum te beperken. Vanaf nu communiceren we 2 keer per week over 
leveringen, bestellingen en voorraden. De volgende update kan u aanstaande vrijdag 
verwachten. Zo kunnen we telkens een adequaat en relevant beeld schetsen aan de 
Belgische bevolking. De federale overheid ondersteunt maximaal de ziekenhuizen en de 
regio’s door het plaatsen van centrale bestellingen. Die worden vervolgens via de door de 
Risk Management Group bepaalde sleutel verdeeld. Daarnaast hebben de regio’s en 
verschillende ziekenhuizen hun eigen reguliere kanalen voor aankoop en worden ook nog 
bestellingen uit het verleden geleverd. Die volgen uiteraard de normale marktwerking. 
  
We informeren u verder graag over volgende punten:  
  

• Online meldingsformulier:  
Op de website www.info-coronavirus.be is een online-formulier aangemaakt voor 
bedrijven en particulieren. We vragen iedereen die denkt significant te kunnen 
bijdragen in de zoektocht naar schaarse producten zich daar te melden. Heeft u een 
aanzienlijke hoeveelheid materiaal in uw bezit of kan u die bekomen, vul dan zeker 
het formulier in. Ook kleinere bijdragen zijn meer dan welkom, daarvoor kunt u best 
meteen het dichtstbijzijnde ziekenhuis contacteren.  

  
We registreren grofweg zo’n 100 aanbiedingen van materiaal per dag. Een ploeg van 
8 personen leest en analyseert elke aanbieding. De aanbiedingen die concreet en 
realiseerbaar zijn, worden verder behandeld. De nodige documenten worden 
opgevraagd zodat 2 teams van inspecteurs een oordeel kunnen vellen over de 
kwaliteit van het aangeboden materiaal. Wanneer ook die stap positief is, start de 
laatste fase. Daarbij wordt concreet onderhandeld over hoeveelheid, leveringsperiode 
en prijs. Zodra er een akkoord is, wordt het contract gesloten en het transport 
georganiseerd om de goederen zo snel mogelijk in België te krijgen.   

  
We proberen elke stap zo kort mogelijk te houden. In totaal wordt over 70% van de 
dagelijkse aanbiedingen onderhandeld. De onderhandeling kan soms lang en 
complex zijn maar blijft een noodzakelijk proces. Verschillende aanbiedingen komen 
van malafide leveranciers. Wij doen al het mogelijke om malafide partijen te 
detecteren en te weren. De doelstelling is duidelijk: een duurzame en kwalitatieve 
bevoorrading van onze zorgverleners garanderen.  

  
• Versterking door een aankoopteam  

Deze week hebben we een professioneel aankoopteam samengesteld. Dat team 
bestaat uit professionals die dagelijks bezig zijn met aankopen. Sommigen onder hen 
waren betrokken bij het aankoopbeleid in de periode van de Mexicaanse griep. 

  

http://www.info-coronavirus.be/


Het aankoopteam ondersteunt de administraties zodat zij zich kunnen concentreren 
op het afronden en afhandelen van de vele aankopen die gebeuren. Iedere potentiële 
leverancier wordt grondig gescreend. Op die manier worden malafide leveranciers 
zoveel als mogelijk geweerd.  

  
• Kwaliteitscontroles van de leveringen 

Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten en de 
Federale Overheidsdienst Economie controleren alle ontvangen leveringen.  
Beide diensten leveren uitstekend werk. Via gerichte controles en adviezen aan de 
zorgverleners en -instellingen aan het terrein doen ze alles binnen hun mogelijkheden 
om zorgverleners van kwalitatief beschermingsmateriaal te voorzien. Elk item van 
bijvoorbeeld een levering van miljoenen mondmaskers individueel controleren is 
uiteraard onmogelijk. Daar komt bij dat sommige leveringen niet homogeen zijn 
samengesteld.  

  
• Handgels opgelost  

Zorgverleners en burgers zullen zeer snel allemaal terug over handgel (kunnen) 
beschikken. U vindt alles over de oplossing via deze link. 

• Zorgverstrekkers in de eerste lijn worden ondersteund bij hun initiatief om met een 
COVID-19 Barometer de beschikbaarheid van beschermingsmaterialen bij 
huisartsen, woonzorgcentra, triage posten dagelijks op te volgen.  

  
Ook de voorraad aan cruciale geneesmiddelen wordt nauwgezet opgevolgd. De belangrijkste 
bevindingen vindt u hier:  
  
-     Hydroxychloroquine en chloroquine (antimalariamiddel dat wordt   gebruikt bij 
COVID-19-patiënten in het ziekenhuis): voldoende strategische stock, reeds verdeeld 
aan ziekenhuizen en nog extra besteld.  

-      Curare (medicatie toegediend om de spieren te verslappen bij geïntubeerde 
patiënten): op dit moment voldoende tot medio april 2020. Ondertussen onderzoekt het 
FAGG mogelijkheden om nog extra stock aan te kopen en te verdelen.  
  
-     Morfine (medicatie gebruikt voor de sedatie van geïntubeerde patiënten): 
(Belgische) firma verdubbelt productie waarvan 400.000 ampullen worden opgekocht 
voor een strategische stock.  

  
-        Nog een aantal andere geneesmiddelen die cruciaal zijn voor de behandeling 
van COVID-19 patiënten op intensieve zorgen zijn aangekocht voor een strategische 
stock: midazolam, fentanyl… 

  
 
 

Minister De Backer: “Stap voor stap pakken we alle tekorten aan. Er zijn de afgelopen week 
heel wat orders geplaatst en leveringen aangekomen. We hebben ook een bijkomend 
professioneel aankoopteam opgezet. Dat team is samengesteld uit inkoopspecialisten die 
professioneel niets anders doen dan deals opzetten en afsluiten. Zij ondersteunen de 
administraties zodat zij zich kunnen concentreren op het afronden en afhandelen van de vele 
aankopen die vandaag gebeuren. Helaas zijn er ondernemers die munt willen slaan uit een 
wereldwijde gezondheidscrisis waarbij mensen sterven. Dat is schandalig, maar het is helaas 
de realiteit. We doen ons uiterste best niet in deze listige vallen te trappen door voldoende 
tijd te besteden aan de betrouwbaarheidscheck van potentiële leveranciers. Het hele 
aankoopproces is een gezamenlijke inspanning van alle betrokken overheidsdiensten, van 

https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/corona-informatie-en-maatregelen/accijnzen-ontsmettingsmiddelen-%E2%80%93-0


de bevoegde ministers in de regionale regeringen onder leiding van ministers-presidenten 
Jambon, Di Rupo en Vervoort en van de voltallige federale regering. We sturen het 
aankoopproces op basis van de noden die ons continu en gedetailleerd worden bezorgd 
door de zorgverleners en ziekenhuizen. Wij doen allemaal samen ons uiterste best om 
iedereen zo snel en zo goed mogelijk te beleveren. Vanaf vandaag mag u 2 keer per week 
een rapportering verwachten over bestellingen, leveringen en voorraden.” 
 
 


