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Samen een succes maken van inkoop persoonlijke

beschermingsmiddelen

Introductie

Op uitnodiging van de Nederlandse overheid heeft Hulptroepen Alliantie tijdens Pasen een voorstel

gemaakt om o a een aantal van circa 120 miljoen mondmaskers naar NL te halen via een alliantie van

bedrijven die de overheid en LCH graag helpen het bestaande tekort in te lopen Doel is de mensen in de

zorg te voorzien van voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen als de vorming van een strategische

ijzeren voorraad b v voor afbouw intelligente lockdown Doel is de kracht van zowel de opgebouwde
LCH keten te gebruiken waaronder distributie i c m privaat initiatief sourcing cargo etc

Volgend op een gesprek met minister Van Rijn hebben LCH en Hulptroepen dinsdagavond 14 april overleg

gehad mbt een mogelijke samenwerking

Deze beknopte presentatie is de high level uitkomst van die beoogde samenwerking Doel van het

gesprek is te komen tot een afnamegarantie waarmee de tekorten aan PBM s kunnen worden verminderd

of zelfs opgelost

De presentatie aan de minister d d 11 april j l vormt de basis voor de uitgangspunten van deze

samenwerking De bijgevoegde slides vormen een raamwerk in aanvulling hierop voor een succesvolle

samenwerking

Hulptroepen
LCH

5 1 2e

5 1 2e
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Outline samenwerking LCH Hulptroepen

De kern overheid VWS LCH geeft een afname garantie voor vaste prijs per product voor benodigde volumes voor

een leverprogramma van 8 12 weken

• Product voorstel focus op mondmaskers FFP2 additionele bestellijst komt van LCH mix met HRs en FFP3

mogelijk

• Kwaliteitseisen zie verdere slides

5 1 1c

5 1 1c

Over week valt e v te zeggen of het meer kan zijn als ijzeren voorraad

strategische reserve de basisopdracht is we zien nog potentie het aantal te verhogen b v voor de cruciale

beroepen etc

• Betalen 48 uur na levering in Nederland

• Meer producten volumes in onderling overleg zelfde structuur afnamegarantie per product X tegen prijs Y

voor datum X LCH in the lead met inkooplijst bv schorten isolatiejassen sanitizers handschoenen

spatbrillen etc Reactie Hulptroepen binnen 48 72 uur met mogelijkheden

Resultaat eenvoudige inkoopoperatie incl werkkapitaal afnamegarantie plus overheid beslist zelf over

fiscaliteit inzet beschikbare air cargo en distributie

5 1 1c
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Inkoopvoorwaarden Financiering

Op ons voorstel zijn de volgende inkoopvoorwaarden van toepassing

• Betaling geschied binnen 2 dagen na levering in Nederland

• Levering geschied op een locatie naar wens

• Partijen sluiten een overeenkomst voor een looptijd van 12 weken met optie wederzijdse verlening

• De overheid geeft een afnamegarantie af en treedt in overleg Rabobank kredietcommissie vrijdag

• Hierin worden afspraken opgenomen over de kwaliteit testprotocol aantallen types en verwachtingen op het

gebied van leveringen

Financiering samenwerking

• De Rabobank is bereid om Relief Goods Alliance B V te financieren met een maximum van circa

basis van deze voorwaarden

• Dit kan over 3 5 dagen beschikbaar worden gesteld na een akkoord om de gehele operatie te financieren van inkoop
logistiek t m quality control

• Een voorwaarde is wel dat de Rabobank een afnamegarantie eist welke contractueel vastgelegd dient te worden

5 1 1c
op
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Distributie

• Distribute wordt verzorgd door Mediq of andere partijen die door LCH worden aangewezen wij leveren op 1 locatie

in Nederland af voor operate LCH

• Mocht de aanvoer te groot zijn voor de verwerking binnen Nederland dan staat Coolblue klaar om de overflow voor

haar rekening te nemen Dit kan voor zowel de zorg als niet zorg het staande aanbod blijft staan om niet aan de

minister om besluit daarover t z t te nemen

• Hulptroepen blijft de zorg bedienen met eigen privaat kapitaal via Coolblue gericht op de kleine zorgverleners
bestaande operatie wordt niet verstoord livegang 15 april en bestaande voorraden Afnamegarantie overheid

wordt niet gebruikt voor onderlinge financiering van de entiteiten tussen stichting Hulptroepen en Relief Goods

Alliance B V twee separate trajecten met eigen risico s en inkoop

Coordinate productie

• Wij codrdineren de eigen productie maar in open samenwerking transparantie met LCH 24 7

• LCH wij delen fabrieksnamen locaties en spreken over en weer af niet elkaars fabrieken te benaderen tenzij met

wederzijds instemming

• LCH VWS geeft aan welk leverschema zij idealiter van ons zouden willen zien wij sluiten zo dicht mogelijk aan i s m

marktpartijen in China

• LCH deelt welke producten in de pijplijn zitten aanlevering FOB Shanghai lift off door KLM voor ziekenhuis of

bredere zorg en evt mee kunnen moeten met de 2e luchtbrug

Resultaat vrijheid voor ondernemerschap maximale snelheid geen concurrentie tussen Nederlandse inkopers die

handelen via LCH
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Transport

Gebruik van openstaande capaciteit bestaande KLM luchtbrug die o a mede door KLM Hulptroepen Alliantie

LCH is gei nitieerd De ruimte die KLM ziet voor Hulptroepen Alliantie op de additionele 747 combi s van KLM

Philips uitgevraagd op 11 april bij KLM wordt daarbij gebruikt voor de eerste stromen De coordinate

prioritering blijft bij LCH via team I5 1 2e

Wij organiseren zelf extra vluchten als er via deze kanalen geen ruimte is met beslis structuur van max 12 24

uur planning vooruit van circa 10 dagen Voorwaarde is drie dagen productievoorraad opbouw in Shanghai
circa 2 3 miljoen stuks Daarna moet een rotatieprogramma opgebouwd worden Eerst via maximaal gebruik

capaciteit landingsrechten KLM aan te vullen indien nodig met charters uit de vrije markt Richtprijzen
Deze hogere cargo

tarieven worden doorberekend per aangeboden product en kunnen gefinancierd worden door te werken met

afnamegarantie werkkapitaalbesparingen Beschikbare vrije ruimte die overblijft op deze extra kisten bieden

we eerst aan bij LCH daarna vullen we deze met andere partijen Hiermee ontstaat niet alleen een stroom

mondkapjes maar ook strategische extra luchtcapaciteit voor LCH Snelheid in de operatie van LCH is

belangrijk wij stellen

daarvan

Skyteam
en China desk die samenwerkt met

Ivoor als liaison i s m KLM ers bij LCH olv

[Flexport

5 1 2e

5 1 2e

LCH boekt verder haar eigen vluchten via bestaande route

bestaande afspraken en beloftes daar voor stichting Hulptroepen in stand blijven gezien o a backlog

Resultaat hogere totale cargo capaciteit voor Nederland maximale efficiency
6

[Skyteam We zouden het waarderen als5 1 2e
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Luchtbrug

• Wij boeken KLM charters rechtstreeks via Flexport

• Flexport doet afhandeling op origin destination

• Zendingen zijn online te volgen via Flexport portal
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Kwaliteit uitgangspunten

• Hulptroepen koopt primair mondkapjes in voor de zorg
• Een KN95 of FFP2 masker geeft geen volledige bescherming tegen COVID 19
• Bescherming verbetert wanneer meerdere maatregelen worden genomen waaronder het correcte gebruik

mondkapje
• Meerdere bronnen bevestigen dat het corona virus zich hecht aan vochtdeeltjes van max 0 6 micron doorsnede

zie ook Advies aan OMT betreffende Ademhalinqsbescherminqsmaskers voor COVID 19 Datum 18 03 20

versie 3

• Een KN95 masker is ontworpen om 95 van deeltjes ter grootte van 0 5 micron tegen te houden

• Algemene opinie is inmiddels dat een testuitslag van 85 filtratie op 0 5 micron al voldoende zou moeten zijn
om een 95 bescherming te bieden tegen vochtdeeltjes met corona van 0 6 micron |
Delft

• Er wordt getest volgens het Particle test protocol van TU Delft Van Straten Medical Greencycl ziekenhuizen

werken o a met hen samen voor certificering van gesteriliseerde mondkapjes Er is een FIT opstelling
beschikbaar waar nodig

• Er wordt gesproken met RIVM over testprotocol maar voor de snelheid en maximale effectiviteit en inzet van

bestaande sampledatabank 300 kapjes blijft testen in zowel NL als China gedaan met apparatuur en

protocol Greencycl
• SGS Quality Control in fabrieken China aanwezigheid per productiedag
• Foutmarge particle testers 5 foutmarge

I TU
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Kwaliteit testafspraken

Wij stellen voor om op de volgende wijze met de testuitslagen om te gaan voor KN95 maskers bedoeld voor de

zorgsector

• Er wordt getest op de Lighthouse Solair 3100 om resultaten met elkaar te kunnen vergelijken

• Hulptroepen koopt in principe geen maskers in die in de NaCI particle test gemiddeld lager scoren dan 90 op

0 5 micron

• Voorkeur gaat uit naar maskers die hoger scoren dan 95 op 0 5 micron

• Reeds geproduceerde worden echter pas afgekeurd wanneer deze lager scoren dan 85 op 0 5 micron dit

mede ivm de theoretische afwijking van de high end meetapparatuur lasers Er wordt per drie mondkapjes
gesampled Testrapporten zijn beschikbaar per batch voor LCH
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Recht op ondernemerschap

• LCH deelt lijst POAs in fabrieken Wij beloven geen handel met hen te drijven Voorwaarde we leveren aan via fabrieken

naar eigen keuze die voldoen aan de kwaliteitsstandaarden Zo maken we de supply chain groter en is er geen

concurrentie wat betreft productie

• Duidelijk afname schema zodat een leverprogramma gemaakt kan worden fabrieken cargo etc minimaal 4 weken

vooruit liever 8 weken liefst 12 weken

Voorwaarden

• Op dit voorstel zijn onze algemene voorwaarden van toepassing

• Partijen sluiten een raamovereenkomst op hoofdlijnen voorafgegaan door een MOU binnen 24 uur na mondelinge
overeenkomst

• Wij zijn verzekerd voor product aansprakelijkheid via

• Zonder controle op een eigen distributiekanaal kunnen wij geen ketenaansprakelijkheid accepteren

• Alle transport tot aan levering is verzekerd

• De inhoud van onze overeenkomst is vertrouwelijk

5 1 1c

10
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Sleutelvoorwaarden operatie

Structuur

• Inkoop voor LCH vindt plaats via nieuw op te richten entiteit Relief Goods Alliance B V welke separaat gefinancierd zal

worden

• Bestaande stichting Hulptroepen Alliantie en Hulptroepen Alliantie B V blijven zich op non profit basis richten op levering
van PBM s aan zorgverleners die geen spullen kunnen verkrijgen via het reguliere Coolblue kanaal

• Distributie geschiedt volgens LCH model De minister krijgt de optie qua distribute bij op te schalen via Coolblue zodra

daar behoefte aan is

Snelheid

• Snelheid kwaliteit hebben prioriteit Om de vaart erin te houden stellen wij voor om binnen 24u na mondeling akkoord

een MOU te tekenen waarin afspraken worden vastgelegd Aansluitend worden afspraken nader vastgelegd in een wat

uitgebreidere leveringsovereenkomst

Samenwerking

T o v het eerder gedane voorstel wordt in de driehoek kwaliteit snelheid prijs nu vooral gekozen voor snelheid en kwaliteit

De prijs zal iets hoger worden In ruil terug blijft er wel een distributiekanaal behouden in een tijd van schaarste We stellen

voor elke week een uur een online check in te doen met het projectteam en LCH om e e a door te nemen Daarnaast is per

dag een contactpersoon een half uur beschikbaar op een vast tijdstip voor vragen van het LCH De rest van de tijd wordt

gebruik voor de operatie We zijn bereid tijd te steken in leveranciersaanbiedingen die LCH ontvangt maar niet op tijd kan

verwerken via sampling 11
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On voorzien

In de post on voorziene kosten hebben we rekening gehouden met de volgende zaken

• Bepaalde batches halen de quality control niet ondanks onze strenge selectie en worden afgekeurd

• Kosten voor het inhuren van professionals om de operatie te laten draaien

• Valutaschommelingen

• Mogelijke hogere luchtvrachtkosten vanwege dedicated charters

• Schommelingen tot een zekere hoogte op het gebied van grondstoffen en inkoopprijs

• Rente kosten Rabobank voorziet in kapitaal maar over deze lening betalen we rente

• Eventuele recall en exposure op dat gebied

• Overige onvoorziene kosten

12
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Voorstel

Tijdslijn

15 april Afnamegarantie minister aan Rabobank

Start afstemmen details met fabrikanten

Def afsprakenlijst liefst voor aanvang kredietcommissie Rabobank

Sturen PO’s aan fabrikanten

Ontvangst facturen van fabrikanten

Financiering rond bij Rabo geld beschikbaar

Overboeking 50 deposit voor proef orders

Heads up aan KLM mbt planning
Geld op HK rekening fabrikant

Start producties
Plannen kick off 2e luchtbrug KLM PVG AMS

Eerste SGS inspecties truck loading
Aankomst eerste shipments Shanghai opbouw voorraad

Testfaciliteit in Shanghai pending beschikbaarheid machine Japan VS

Lift off eerste KLM charters met ca 1 1 5 miljoen mondkapjes
Aankomst Schiphol inklaring

Uitlevering eerste volumes

17 april
16 18 april
19 april
20 april

21 april
22 26 april
22 april
23 27 April

25 29 April
26 30 April
30 April
1 mei

2 mei

Leveringsprogramma met circa 4 7 additioneie viuchten per week voor circa 10 12 weken

13
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Acute behoefte vs latente vraag

LCH voor acute zorg

Prognose LCH

4 5 miljoen x FFP1 FFP2 maskers per week nodig
8 miljoen x chirurgische maskers per week nodig

basis hiervoor is o a het bestand van 20 000 zorginstellingen database Mediq

Latente vraag

Voorbeeld ca 100 000 ZZP ers in de zorg x ca 30 mondkapjes per week 3 miljoen per week extra

In bijlagen van onze presentatie d d 11 april meer zorg doelgroepen latente vraag circa 12 miljoen stuks p w voor

niet ziekenhuiszorg

Ca 3 miljoen Nederlanders hebben een cruciaal beroep x 1 of meerder mondkapjes per dag

Zodra de zorg voorzien is van ruimschoots voldoende mondkapjes zal de vraag naar mondkapjes stijgen onder de

cruciale beroepsgroepen
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Overflow situatie

• Zsm minimaal 4 weken voorraad opbouwen voor de acute zorg overige zorg

• Wanneer is het duidelijk dat een overflow situatie een feit is

• Wanneer alle cruciale beroepsgroepen die zich willen beschermen zich ook kunnen

beschermen

• Dat zij dit kunnen doen volgens de daarvoor geldende normen

• Wanneer door een stijgend aanbod op de Nederlandse markt prijzen van woekeraars dalen of

absurde prijsniveaus zelfs geheel verdwijnen en producten weer bestelbaar zijn via de

reguliere kanalen

• Wanneer er vraag komt vanuit de bevolking bijv onderdeel van het versoepelen van de

maatregelen zodat men terug aan het werk kan en daar aan voldaan kan worden

15
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Strategische reserve

• Uit de landen om ons heen krijgen wij signaler dat overheden nu al bezig zijn om naast het oplossen van

schaarste ook al vooruit te plannen voor eind 20 en begin 21

• Tevens adviseren veel landen waaronder Oostenrijk Japan en Singapore haar burgers aan om mondkapjes
te dragen

• Ons advies zou zijn om in de komende dagen tot een getal te komen van een aantal mondkapjes dat

wenselijk is om op voorraad te houden om minimaal 1 periode van 4 5 maanden te kunnen overbruggen

mogelijk zelfs 2 van dat soort periodes Mandaat LCH zou daarmee opgerekt moeten worden tot de opbouw
van een strategische reserve voorbereiding afbouw intelligente lockdown cruciale beroepen

• Mondkapjes die goed geseald zijn zijn lang houdbaar 3 5 jaar en kunnen e v verder verhandeld worden

16
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Geheimhouding

Wij stellen het volgende voor

• We werken in open sfeer naar elkaar toe met maximale transparantie over de operatie Dat vraagt dat voor

derden de informatie fabrieken contracten cargo etc etc vertrouwelijk moet blijven Wij zullen niet naar buiten

treden over deze samenwerking tenzij expliciet gewenst VWS LCH is leading

• Partijen doen geen uitspraken over elkaar heden en verleden aan derden

• De inhoud van onze gesprekken en documentatie is vertrouwelijk

• Aan de samenwerkingsovereenkomst word een geheimhoudingsclausule toegevoegd

17
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Contactgegevens
5 1 2e

Algemeen Liaison Overheid

iqmail com

Finance Sales

5 1 2e

Operations communicatie

gmail com

Hulptroepen Alliantie B V is 100 eigendom van de Stichting

Hulptroepen Alliantie

5 1 2e

inkoop Logistiek

KvK Hulptroepen Alliantie B V 77714806

KvK Stichting Hulptroepen Alliantie 77713761com

Onze organisatie beschikt over algemene voorwaarden

vrijwilligersovereenkomsten en noodzakelijke verzekeringen
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5 1 2eTo |@minvws nl] |@minvws nl]5 1 20

From

Sent Thur 4 16 2020 4 20 41 PM

Subject FW Call met

Received

5 1 20 16 4

Thur 4 16 2020 4 20 42 PM

buiten verzoek 5 1 26

5 1 2eLead m3vil morgen afspraken rnaken onder voorwaarden meedoen met

LCH aistnDutie vnegtuigcapaciteit niet concurrerend Gaat als het doorgaat om grate aantallen volume effect kan

mogelijk ook benut worden voor bijv directe verstrekking aan mantelzorgers behoefte aan mondkapjes neemt alleen

maar toe

Martin gaat maandagnacht 4 45 uur naar Schiphol aankomst eerste Boeing 747 met PBM

Martin staat open voor uitnodiging om LCH te bezoeken in distributiecentrum Bleiswijk

Van

Verzonden dinsdag 14 april 2020 18 06

Aan

Onderwerp Call met

26 5 1 2e 5 1 26 5 1 2e|@minvws nl |@minvws nl

14 4

Bij KLM is er voldoende capaciteit om zo nodig luchtbrug uit te breiden

Contact met[ ^minorqenochtend volgt|jJJ^dit op

e vragen dit te doen in

2e is qeleqd vanavond overlei

Bij LCH kornt^
Communicatie verhaal over LCH na optreden idee om I

combinatie met iemand van VNO NCW zat in call brancheorganisaties
VNO NCW ook betrekken bij welke bescherming is buiten zoreMiodiq in 1 5 meter economie

Nieuwe cijfers LCH zijn morgen niet op tijde voorTK brieg laten weten wederam advies^^^om
terughoudend te zijn met noemen van cijfers
Martin vroeg zich af waarom zoveel isolatiejassen nodig zijn had gehoord dat ook stoffen jassen zouden voldoen

behandeling in verpleeghuizen vraagt om dit type bescherming wij hebben uitvraag bij RIVM ook hier gepast gebruik
Martin wil dagelijkse call blijven houden
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I Uk £fl@minvws nl] 5 1 2e 5 1 2bTo |@minvws nl]
From

Sent Mon 4 13 2020 6 00 39 PM

Subject RE Retting mail
Received Mon 4 13 2020 6 00 39 PM

Hoi en

Hierbij het sluitstuk van het Paasweekend

Wat gedoe over de factsheets verdeling communicatie daarover is in de afgelopen dagen niet soepel gelopen Uiteindelijk
is via social media bericht uitgegaan wat te doen ais er geen PBM is contact met werkgever zonodig Inspectie Goed

om morgen goedjji^teJnner^a^r nog moet gebeuren en wie wat doet Wat betreft vervolg verdeling zijn door

^Jjemaakt ook hier helder maken wie wat doet lijkt mij
oa concreet aanbod voor aanschaf machines grondstoffen ehirurgischeMTiaskere

nu nota die vanavond lijn in gaat Martin gaf aan hierover snel besluit te willen nernen door^B
aangesproken op teveel aan bureaucratie in de besluitvorming
Call met

afsprakei^TTet
Call met laakt

heeft beloofd dat woensdag sic we een scherper beeld krijgen wat binnenkomt

Vluchtcapaciteit en kwaliteit zijn aandachtspunten tekort aan jassen Verwachting Martin dat vraag PBM gaat

verschuiver^iaa^ndet^sectoren Wijze van rapporteren LCH vraagt nog wel aandacht zie ook mijn mail aan^^^^
zie separate mail feitelijk te beschouwen als nieuwe lead maar voorstel lijkt elementen te

houden van naast consortium eigen pad te willen bewandelen ligt nu bij LCH zal nog aandacht vragen

VK vroeg om jassen die hebben we niet naar mi kunnen we wel info over hergebruik delen zie mail

SZW is zojuist op de lijn gekomen met nota aan MCBB over niet voldoen PBM aan normen ik schakel nog met^
hierover

5 l 2e

Aanbod 5 1 2e

buiten verzoek

Groet en fijne avond

5 1 2e 5 1 2e @minvws nlVan

Verzonden zondag 12 april 2020 22 15

Aan

Onderwerp RE kettingmail

5 1 2e 5 1 2e 5 1 20 5 1 2©|@minvws nl |@minvws nl

Hoi 5 1 2©

Vandaag viel qelukkiq wel mee

Beqreep dat

die bij
gesuggereerd om

aanpassen

nog best veel werk heeft gehad aan bijstellingen van de verdeel factsheet op basis van reacties

—3dan verwerkt wilde hebben Heb even met

5 1 2e

gesproken aan de telefoon en haar

even te reageren dat we nu eerst alle reacties samennemen voordat we de factsheet infographic weer

was er een beetje klaar mee Ik heb dat op de mail ondersteund

abinnen kwamen en die 5 1 2e

5 1 2e

5 1 2eVerder heel kort|
morgen nog wel even

|gesproken maar die vroeg of we morgen konden bellen Geen probleem dat telefoontje doe ik

Verder^anmiddag metyag^CT^J IfSElenMeven gesproken over het plan Ik stuur jullie de mail

van^^^ven door ^^^SwiHiie^net LCH samen maar een eigen netwerk met CooimL^o^^^nT^Tieman^enthousiast van

eerlijke gezegd Hij nee^wel een invloedrijk netwerk Morgen belt minister van Rijn metHjS^9 samen met^^en^^^

5 1 2e

5 1 2e

Verder geen bijzonderheden
Groet

5 1 2b 5 1 2© Sminvws nlVan

Verzonden zaterdag 11 april 2020 17 13

Aan

Onderwerp kettingmail

5 1 2© 5 1 20 5 1 2© 5 1 2©| S minvws nl S minvws nl

Vandaag was is het nog een drukke dag Deze dag staat in het teken van de verdeling van PBM s Hiervoor zal aandacht zijn in

het 6 uur en 8 uur journaal als het goed is

Overleg ging goed al is een dergelijk zoom overleg met zoveel mensen geen feestje
Hopei ijk bljjven_alje kikkersin de kruiwagen

zijn de andere spelers van de dag

heeft goed met ons geschakeld
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Er wordt nu nog de laatste hand gelegd aan de infographics het persbericht en de Q A s als ik de laatste versie heb stuur ik die

naarjullie
Daarnaastis speelt er nog eea met politieke leads ^^^^is op de hoogte Als er nog werk is voor maandag neem ik aan dat

zal informeren

|9naa vandaag dienst en is de komende 2 dagen volgens mij ook vrij Ik neem aan dater dan geschakeld kan worden met

Ik heb ook nog geschakeld metUg^van SZW over uitgifte mindere kwaliteit maskers Kan verder tot dinsdag wachten

A erkt nog aan isolatiejassen hergebruik
Hoop zo nog even van het zonnetje te kunnen genieten Mocht er nog iets spelen mail ik het wel

Greet

5 1 2e

5 1 2e

Ministerievan Volksgezondheid Wfelzijn an Sport
Direct ie Geneesmiddelen en Medische Technology

Postby^0350^50^j^erjtaag
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Ministerie van Volksgezondheid
Welzijn en Sport
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Bezoekadres

Parnassusplein 5

2511 VX Den Haag
T 070 340 79 11

F 070 340 78 34

verslag
www rij ksoverheid n I

Inlichtingen bij

M

minvws nlBetreft

Vergaderdatum en tijd

Vergaderplaats

Aanwezig

Crisisstaf MMZS

7 mei 2020

Ministerszaal 08 30 09

MMZS |

Datum

7 mei 2020
5 1 2e

■ DCo BPZ verslag Aantal pagina s

1

Correspondentie uitsluitend

richten aan het retouradres

met vermelding van de datum

en het kenmerk van deze

briefOpmerkingen minister

De minister geeft opmerkingen door op zijn spreektekst voor het debat vandaag

Hij ontvangt graag meer informatie over de NVZ en de tekorten bij ziekenhuizen

Ook wil hij scherpere teksten over de richtlijnen voor de thuiszorg en huishoudelijke

hulp met name over de mensen die met COVID in een thuissituatie zitten en wel

huishoudelijke of wijkverpleegkundige hulp krijgen Ook wil hij graag de meest

recente cijfers van het LCH in de Q A s bijgevoegd krijgen bestellingen met alle

mitsen en maren Ten slotte wil hij de laatste cijfers ziekenhuisopname hebben en

MMZS merkt op dat hij de tijdlijn over PBM wat wil verkorten

|heeft
gehad terug De minister merkt op dat hij graag op de hoogte gehouden wil worden

van het vervolg

opnemen

De minister koppelt het gesprek dat hij gisteren met

zal in goed overleg met GMT contact met hem5 1 2e

Overlegstructuur

dCZ zal met een voorstel over een nieuwe overlegstructuur komen en deze per nota

aan de minister voorleggen

Beademingsapparatuur

dCZ meldt dat DEMCON bezig is met een CE markering Hier zijn positieve geluiden
over

Donorwet snorkelmasker en productie in Nederland

GMT zal een aanvullende Q A aanleveren op deze punten
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Minister MZS

W
5 1 2eM

B^S^jrnirwwsTT

nota
Datum

17 april 2020

ter informatie Update Corona DGCZ 17 april 2020

Paraaf directeur Paraaf DGCZ

1 Aanleiding voor deze nota

Hierbij ontvangt u de informatie set van vrijdag 17 april met a lie actuele

informatie op onderwerpen en actielijnen waar u verantwoordelijk voor bent

tijdens de Corona crisis Deze set bevat alleen onderdelen waarop nieuws is

of een update kan worden gegeven op de cijfers

In de bijlage vindt u tevens de outline voorde Kamerbrief van 21 april

bijlage 1 met daarin een voorstel voor de wijze waarop de onderwerpen op

uw terrein worden opgenomen in de brief U wordt gevraagd uw reactie op

deze outline te geven tijdens de volgende crisisstaf maandag 20 april Uw

commentaar wordt dan maandag meegenomen in hetverder uitschrijven van

de tekstpassages U ontvangt vervolgens maandag einde dag een nieuwe

versie van de brief

2 Onderwerpen update 17 april
Hieronder vindt u de updates op de volgende onderwerpen
1 Hulpmiddelen en verdeling van persoonlijke beschermingsmiddelen
2 Opschaling regulierzorg
3 Beademingsapparatuur
4 IC Capaciteit
5 Geneesmiddelen

6 Internationaal

7 Financiele gevolgen corona Zvw

1 Hulpmiddelen en verdeling van persoonlijke beschermingsmiddelen
Verdeelmodel persoonlijke beschermingsmiddelen Het nieuwe

verdeelmodel van persoonlijke beschermingsmiddelen gaat uit van

verdeling op basis van besmettingsrisico s in bepaalde behandelsituaties

De verdeling gaat dus niet van verdeling over sectoren en is niet langer
gebaseerd op het uitgangspunt dat de meeste Covid 19 patienten in de

acute zorg terecht komen Het nieuwe verdeelmodel is sinds maandag 13

april jl doorgevoerd De eerste cijfers laten een verschuiving in de
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verdeling tussen cure en care zien zie afbeelding 1 waarbij erduidelijk
een toename is van de diverse typen mondmaskers in care

Secretaris Generaal plv
Secretaris Generaal

Directie Bestuurlijke en

Politieke Zaken

Bureau Bestuurlijke politieke
advisering

1 Verdeling mondmaskers

100

90 Kenmerk

80

70

60

50
■ Care

40

■ Cure
30

20

10

0

week 15 week 16 week 15 week 16 week 15 week 16

Chiugisch mondmasker FFP1 masker FFP2 masker

Afbeelding 1 Verdeling mondmaskers sinds de doorvoering van het

nieuwe verdeelmodel in week 16 Bron GGD GHOR 5 1 2©

Vragen aan QMT t a v gebruik mondkapjes buiten zorg Naar aanleiding
van het debat van 16 maart jl en de vragen die momenteel in de media

leven lijkt het raadzaam een aantal aanvullende vragen aan het OMT

gesteld over het gebruik van mondkapjes door burgers in situaties waarin

de 1 5m afstand moeilijk haalbaar is

Stand van zaken LCH Er worden nog steeds veel inspanningen verricht

om de werkwijze van het LCH te optimaliseren De laatste inkoopcijfers
van het LCH dateren van woensdag 15 april en zijn bijgevoegd zie

bijlage cijfers LCH 15 april De nieuwe cijfers van het LCH worden

zaterdag 18 april verwacht In de bijlage vindt u de dagrapportage van

het LCH van 15 april

Uitbreiding scope LCH IMaar aanleiding van het gesprek dat op vrijdag 10

april heeft plaatsgevonden is de scope van het LCH uitgebreid Zo zijn
onder meer IC apparatuur IC consumables en testmateriaal toegevoegd
Verder vindt er navolging van uw gesprek met de Federatie van

Technologie branches van dinsdag 14 april jl volgende week een gesprek
plaats met de betrokken partijen over de inzet van concentratoren en

tankjes voor zuurstofgebruik thuis Het gaat dan om afspraken met bv

ziekenhuizen en huisartsen over de inzet van de middelen in relatie de

opnameduur in ziekenhuizen en het thuisgebruik Dit om toekomstige
tekorten aan deze middelen te voorkomen

Nieuwsuur bij LCH Nieuwsuur zal naar verwachting begin volgende week

een bezoek brengen aan het LCH voor een item over de werkwijze van het

|zal Nieuwsuur te woord staan dit wordtLCH

afgestemd met woordvoering

5 1 2©

Hulptroepen NU

Hulptroepen Nu
|is een initiatief opgestart genaamd5 1 2©
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Het initiatief richt zich op de inkoop en distribute van persoonlijke
beschermingsmiddelen
Er is een samenwerkingsverband aangegaan met KLM Coolblue en

Flexport Het initiatief is reeds online en zorgaanbieders kunnen hieronder

meer mondkapjes bestellen

Het is van belang dat de initiatieven die er zijn elkaar niet gaan

beconcurreren bij dezelfde leveranciers de luchtbrugcapaciteit en

distribute

Op vrijdag 17 april is er meer in detail gesproken over een mogelijke
samenwerking tussen Hulptroepen NU en het Landelijk Consortium

Hulpmiddelen Er lijkt op dit moment sprake te zijn van een gentlemen s

agreement De details van de samenwerking worden nog nader

uitgewerkt

Secretaris Generaal plv
Secretaris Generaal

Directie Bestuurlijke en

Politieke Zaken

Bureau Bestuurlijke politieke
advisering

Kenmerk

Kwaliteit persoonlijke beschermingsmiddelen Gelet op de schaarste en de

gewenste snelle uitlevering van beschermingsmiddelen heeft de EC

recentelijk de aanbeveling gedaan op grond waarvan tijdelijk niet CE

gemarkeerde mondmaskers op de markt kunnen worden toegelaten
indien aan een aantal criteria wordt voldaan Om te voorkomen dat er

onveilige beschermingsmiddelen worden aangeboden heeft de EC bepaald
dat de markttoezichthouder in casu iSZW moet vaststellen of deze

middelen voldoen aan de essentiele veiligheids en gezondheidseisen
Ondanks het feit dat de procedures random de kwaliteitscontroles van

persoonlijke beschermingsmiddelen waaronderde testen door het RIVM

en aanvullende RIVM richtlijnen voor het aangepast van deze middelen

niet geheel conform de wettelijke vereisten zijn heeft de Staatssecretaris

van SZW ermee ingestemd dat deze handelswijze wordt gevolgd en iSZW

de richtlijnen van RIVM als uitgangspunt neemt voor haar toezicht Op dit

moment wordt het proces meer in detail ingericht zodat aan verantwoord

beschermingsniveau kan blijven voldaan

Productie in Nederland Uiterlijk begin volgende week zullen naar

verwachting de diverse partijen contracten ondertekenen voor de

productie van mondmaskers in Nederland Het gaat om contracten tussen

VWS Mediq en de drie afzonderlijke bedrijven Auping AFPRO en L

Mesitran Er wordt een gezamenlijk communicatiemoment voorbereid

Auping start begin volgende week met produceren In de bijlage vindt u

een overzicht van alle leads van ProductieNL

Rapportaqe Er vindt overleg plaats met LCH en ROAZ over eenduidige
rapportage over inkoop t m uitlevering conform verdeelmodel

Schaarse hulpmiddelen Aan IGJ en inspectie SZW is gevraagd meldingen
van zorginstellingen over beschermingsmiddelen beter te duiden Dit gaat
om meldingen over het niet veilig kunnen uitvoeren van hun werk door

een te kort een persoonlijke beschermingsmiddelen

2 Opschaling regulier zorg

In de bijlage vindt u een de eerste aanzet voor de denklijn opschaling reguliere

zorg

DoeI van het traject

Op een zo goed mogelijke wijze zorgen dat urgente planbare zorg

doorgang kan vinden en daarnaast electieve zorg weer opgestart kan

worden
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Hieronder is een plaatje ingevoegd met daarin een visualisatie van het

zorggebruik en enkele vragen die in dit traject beantwoord moeten

worden

Secretaris Generaal plv
Secretaris Generaal

Directie ESestuurlijke en

Politieke Zaken

Bureau Bestuurtijke politieke

advisering

Reguliere zorg

Spoed
Semi spoed
Electief planbaar
Chronische zorg

overig

1 Wat eerst prioriteren

Kennierk
2 Waar eerst verdelen

it wat ariders3 Wat niet

I
4 Wat behoudenCOVID 19 zorg

Tijd

Stand van zaken 17 april
De NZa heeft vandaag de eerste cijfers opgeleverd
o Verwijzingen

■ Er was een grote terugval in het aantal verwijzingen per week

grofweg van 130 000 per week naar 35 000

■ Ondertussen is er weer een lichte stijging in verwijzingen te zien

Daarbij belangrijk
Er is geen groot verschil in de terugval tussen de regio s te zien

Er is wel een verschil in de terugval te zien tussen verschillende

specialismen
• Het aantal spoedverwijzingen neemt weer toe en lijkt richting het

oude niveau te gaan

o Stuwmeer

• Ten opzichte van 2019 zijn er 360 000 minder verwijzingen geweest

in 2020 vanaf week 11

• De verwachting is dat er naar schatting ca 29 500 patienten op de

wachtlijst in het ziekenhuis staan waarvan de verwijzing nog niet is

opgevolgd

Alle sectoren aanpakken
De NZa heeft met veel partijen gesproken Echte stappen zijn gezet op het

terrein van de ziekenhuis en huisartsenzorg In het gesprek van vrijdag
17 april bespreekt u met

andere curatieve zorgsectoren aan de slag te gaan waarbij ook expliciet
aandacht moet zijn voor de revalidatiezorg voor ex Covidpatienten
Protocol en

VWS is bezig met een inventarisatie van protocollen die er zijn in het veld

om te kunnen blijven werken in de anderhalvemetersamenleving Eerste

beeld is dat er veel richtlijnen en protocollen zijn voor zorginstellingen en

eerstelijnszorgaanbieders al sinds het begin van de crisis juist omdat de

zorg doorgang moet vinden

Zorgen over zorgpersoneel
In de Kamerbrief is al ingegaan op dit punt alsmede de beperkingen in

doorgang reguliere zorg door tekort aan persoonlijke

beschermingsmiddelen en testcapaciteit Dit staat op ons netvlies

Daarover De NZa heeft donderdagavond gevraagd aan werkgevers over

personeelscapaciteit en of er behoefte is aan tijdelijke versterking Dit

5 1 2a dat het belangrijk is om snel met
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wordt bij MEVA neergelegd en verbonden met twee punten inzicht

draagkracht zorg profess iona Is ook verzoek aan Chief nursing officer en

extra handenvoordezorg

Secretaris Generaal plv
Secretaris Generaal

Directie Bestuurlijke en

Politieke Zaken

Bureau Bestuurlijke politieke
advisering3 Beademingsapparatuur

Stand 17 aprit 2020
Kenmerk

Stand van zaken leverinaen komende 4 weken

Geleverd Redelijk
betrouwbaar

Minder

betrouwbaar

Totaal

redelijk
betrouwbaar

T m 5 april 243 243

6 tot 12

april

117 360

13 19 april 539 geleverd179A

20 26 april 239 70 778

27 3 mei 287 220 1065

4 10 mei 218 400 1283

Geen garanties dat geleverd wordt

Geleverd 13 t m 19 april
a 179

133 Vivisol via Centra voor Thuisbeademing wordt uitgeleverd voor

minder zware herstellende Covid patienten
15 Lowenstein

30 Philips
1 Getinge

4 IC Capaciteit
Stand van zaken vrijdag 17 april 13 00 uur

A Prognose RIVM d d 14 april t b v technische briefing
Aantal bezette IG bedden

2500
Opgeschaalde Nederft ae IC cspadtert

2000

scenario

— goon bestrijding
M mat gewoigda
I | maatregalen

1
Gewoonlijke Nedartandsa

10OP datapunten

• NICE IC bezening

500

0

May 1 Jun

Dag

NB Betreft prognose RIVM d d 14 4 2020 er is sindsdien geen nieuwe

prognose gepubliceerd
NB Het OMT advies van 14 4 2020 geeft een verwachting van 700 COVID

IC bedden plus 500 non COVID bedden rond 1 mei 2020
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B Bezettina IC bedden in Nederlandse ziekenhuizen d d 17 april 13 00 uur Secretaris Generaal plv
Secretaris Generaal

ectie Bestuurlijke en

itieke Zaken

reau Bestuurlijke politieke

isering

150
li Aantal nieuwe IC patienten met bewezen COVID 19 status

11 Totaal aantal nieuwe IC patienten met verdachte of bewezen COVID 19 status

Ji Word momenteel nog aangevuld door de IC s125

nmerk

100

52 75

1
^

50

25

23 n

O

16 Mrt

NB Actuele cijfers LCPS beeld 16 april
o 1258 Covid IC opnames 21 minder dan op 15 april
o Daarvan 1206 in Nederland 18 minder dan op 15 april
o Daarvan 52 in Duitsland 3 minder dan op 15 april 1 overlijden 2

terug verplaatst
o Beschikbare capaciteit is stabiel

Ql Mrt 08 Mrt 24 Mrt 01 Apr 08 Apr 16 Apr

Zelfmaak initiatieven beademinqsapparatuur

VWS is met drie initiatieven actief in contact voorde ontwikkeling van zelfbouw

beademingsapparatuur te weten Demcon Freebreathing Radboudumc

OperationAir TU Delft In het onderstaande per initiatief de stand van zaken

Demcon

Er zijn technische pre klinische en klinische testen uitgevoerd in drie

ziekenhuizen Tevens heeft onafhankelijk instituut Dekra een rapportage

uitgebracht over de technische specificaties van het apparaat Op 16 april
is een expert opinion over de totale set aan rapportages uitgebracht Er

zijn enkele verbeterpunten geconstateerd die kleine aanpassingen van het

systeem betekenen Op vrijdag 17 april vindt er ism de IGJ een officieel

acceptatiemoment plaats Bij een positieve uitkomst hiervan zal Demcon

per week 50 apparaten gaan uitleveren

Operation Air

Er is door VWS een conceptovereenkomst opgesteld en aan

OperationAir Applikon gestuurd Hier vindt momenteel intensief overieg
over plaats Belangrijkste discussiepunt is de vraag overde

productverantwoordelijkheid Het bedrijf Applikon onderdeel van de

Getinge groep zal het apparaat in productie nemen maar voelt zich niet

verantwoordelijk voor hetontwerp Want ontworpen door TU Delft TU

Delft wil er geen start up van maken en derhalve ook geen

verantwoordelijkheid voordragen Het expertteam zal op vrijdag 17 april
advies uitbrengen overde inzetbaarheid van het apparaat en indien

inzetbaar over de te volgen testprocedures

Freebreathing
Er is contact gelegd tussen het initiatief en VWS De nog beperkte set aan

specificaties is voorgelegd aan onafhankelijk instituut Dekra ter

beoordeling Dekra vindt het apparaat dermate ondermaats dat op vrijdag
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17 april het advies zal worden uitgebracht om het huidige ontwerp niet

verder te ontwikkelen Het huidige ontwerp is zelfs ongeschikt om in

noodsituaties in te zetten Doorontwikkeling en daar tijd en geld aan

besteden acht Dekra niet opportuun

Secretaris Generaal plv
Secretaris Generaal

Directie Bestuurlijke en

Politieke Zaken

Bureau Bestuurlijke politieke
advisering

5 Actualiteiten op beschikbaarheid van geneesmiddelen
In de bijlage vindt u weer het landelijke beeld beschikbaarheid geneesmiddelen

Vanuit de PvdA Ploumen is er een uitgebreide set aan Kamervragen
binnengekomen over geneesmiddelenbeleid tijdens de coronacrisis Deze

vragen zijn zeer breed van WGP tot mogelijke tekorten tot

preferentiebeleid aanpassing van richtlijnen en transparantie De

beantwoording van deze set is opgepakt door GMT

Gezien het feit dat het beeld op de coronamiddelen redelijk stabiel is en

mede op verzoek van het LCG is met het LCG afgesproken dat de lijst
geneesmiddelen die zij monitoren desgevraagd gedeeld kan worden met

meerdere partijen in de geneesmiddelenketen en eventueel met de vak

pers indien daarom gevraagd wordt Dit is dus uitgebreider dan

oorspronkelijk afgesproken in het BO

De voorraad van de lijst staat nog steeds op groen

We houden de situatie in India goed in de gaten De lockdown daar loopt
nog en het exportverbod op HCQ is erook nog Op dit moment lijkt dat

nog geen problemen voor Nederland te geven vanwege andere bronnen

voor dit middel maar het is wel iets wat we goed monitoren

Met het opstarten van de reguliere zorg gaat het LCG ook de vraag die

daaruit voortkomt aan IC middelen meenemen in de verwachtingen over

voor hoeveel dagen er nog voorraad aan is

Kenmerk

6 Internationaal

India heeft twaalf van de 27 API s waarvoor een exportverbod gold van

die lijst afgehaald waardoor export weer mogelijk is Dat gaat
waarschijnlijk ook gelden voor paracetamol

5 1 2a

We brengen momenteel de beschikbaarheid van mondkapjes in een

zevental Europese landen in kaart Uitkomst voIgt hopelijk maandag
Op vrijdag 17 april heeft u contact gehad met Minister van Buitenlandse

Zaken over het voorstel van EC om export autorisatieregime te beperken
tot alleen de mondneusmaskers

Met betrekking hulpverzoeken van andere landen is de inzet om 32 000

liter handendesinfectans beschikbaar worden aan waarschijnlijk Italie

en of Spanje

7 financiele gevolgen corona Zvw

Update 17 april 2020
a Continuiteitsbijdrage en meerkosten NZa prestaties corona

Maandag eindigt de spoed voorhangprocedure van 5 dagen inzake de

prestaties extra kosten corona en continuiteitsbijdrage
De aanwijzing aan de NZa inzake de prestaties extra kosten corona en

continuiteitsbijdrage is conform planning in de maak en komt komende

week bij u langs De NZa heeft de concept beleidsregels momenteel tot en

met maandag ter consultatie uitstaan bij het veld
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Percentages voorde continuiteitsbijdrage
Om de percentages voorde continuiteitsbijdrage te bepalen heeft ZN

onderzoeksbureau Gupta ingeschakeld Ons beeld is dat de voortgang

moeizaam is We weten niet of dat door praktische problemen komt bijv
het inschatten van het aandeel van de doorlopende kosten in de omzet in

een sector is moeilijk het inschatten van hoeveel omzet ondanks de crisis

toch doorgaat in een sector is moeilijk of dat er verschil van inzicht

onder zorgverzekeraars is over hoe hoog de continuiteitsbijdrage zou

moeten zijn

Secretaris Generaal plv
Secretaris Generaal

Directie Bestuurlijke en

Politieke Zaken

Bureau Bestuurlijke politieke
advisering

Kenmerk

b TOGS regeling en zorgaanbieders
• Op 7 april heeft het kabinet besloten om de TOGS regeling aan te

vullen met een aantal SBI codes

• Hieronder treft u de voor VWS meest relevante toegevoegde SBI

codes
• Voor de zorgaanbieders die onder deze SBI codes vallen geldt dat

zij naar verwachting vanaf 22 april aanstaande woensdag een

aanvraag kunnen gaan doen bij het RVO voor de TOGS regeling
Zorgaanbieders dienen bij deze aanvraag wel te verklaren dat zij
verwachten ook na aftrek van tegemoetkoming van zorginkopers

te voldoen aan de voorwaarden van de TOGS regeling in het

bijzonder het feit dat er dan nog sprake is van minimaal 4000 euro

omzetverlies en vaste lasten

• Thuiszorgwinkels die onder SBI code 47 74 2 winkels in medische

en orthopedische artikelen vallen kunnen ook een beroep doen

mits zij bij de aanvraag verklaren een thuiszorgwinkel te zijn Dat

betekent dat niet thuiszorgwinkels onder deze code geen beroep
mogen doen op de regeling

• Een groot deel van de sportclubs en accommodaties kunnen nu al

gebruik maken van de TOGS regeling Op 7 april zijn daar nog de

zeil en surfscholen en het overig sport en recreatieonderwijs aan

toegevoegd
SBI

code

Voor VWS meest relevante SBI codes

Geestelijke gezondheids en verslavingszorg met overnachting
Praktijken van psychiaters en dagbehandelcentra voor geestelijke
gezondheids en verslavingszorg
Praktijken van tandartsen

Praktijken van tandheelkundig specialisten
Praktijken van verloskundigen
Praktijken van fysiotherapeuten
Praktijken van psychotherapeuten en psychologen
Overige paramedische praktijken geen fysiotherapie of

psychologie en altematieve genezers

Vervoer per taxi

Winkels in optische artikelen inclusief thuiszorgwinkels

86 10 4

86 22 2

86 23 1

86 23 2

86 91 1

86 91 2

86 91 3

86 91 9

49 32

47 78 2

b Stroomschema informatiegraphic NZa waar kunnen zorgaanbieders terecht

voorfinanciele steun

Om zorgaanbieders te helpen bij de vraag over bij wie voor wat en waar

zij terecht kunnen om een beroep te kunnen doen op financiele

ondersteuning heeft VWS in samenwerking met de NZa ZN en de NVB
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een stroomschema gemaakt Deze is te vinden op

https puc overheid nl nza doc PUC 306142 22 1

De minister van VWS heeft de Tweede Kamer hierover geinformeerd bij
brief van 15 april jl

Secretaris Generaal plv
Secretaris Generaal

Directie Bestuurlijke en

Politieke Zaken

Bureau Bestuurlijke politieke
advisering

Kenmerk
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5 1 2bTo minvws nll |@minwvs nl]
iminvws nll [minvwsjTl]
2e 5 1 2eCc nil [ iminvws nl]

5 1 2e 5 1 2bl@minvws nl] @minvws nl] |@minbzk nl]
From

Sent

Subject RE Q A’s LCH

Received

QA isolatiejassen en schorten docx

Tue 5 19 2020 12 03 05 PM

Tue 5 19 2020 12 03 06 PM

Q Mediq en QneMed docx

QA handschoenen docx

QA Waarom ziin erzoveel kaoies bii het LCH afgekeurd opm 19 Q5 2Q2Qaanaepast docx

QA nr 42 docx5 1 2e

Q VVaarom koopt het LCH niet pbm van docx

Dag 5 1 2b

Zie onderstaand een aantal overkoepelende opmerkingen en bijgevoegd de Q A s

Q A

Isolatiejassen en schorten geen opmerkingen
Mediq en OneMed de lste bullit iets aangepast
Handschoenen zie aangepaste tekst

Afgekeurd zie voorstel voor aanpassing in de nuance

^^^^J[nr42 zie voorstellen en opmerking in de tekst

Waarom koopt Zie aanpassingen in de tekst let op eenduidigheid in tekst in relatie tot opmerking bij Q A^^^3nr
42

5 1 2e zijn een aantal dat toegevoegd in de Q A s een uitgebreide tijdslijn is er op dit moment niet

in gesprek is geweest de afgelopen tijd met name ook

Ten aanzien van

Dit is ook lastig te construeren vanwege a lie partijen waarmee

binnen het eigen VWS huis

Met vriendelijke groet

Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport

Parnassusplein 5 | 2511 VXj Den Haag

5 1 2b ffiminvws nlI —5 1 26

5 1 2e 5 1 2e @minvws nlVan

Verzonden dinsdag 19 mei 2020 11 58

Aan 5 1 2e 5 1 2b 5 1 29N l@minvws nl

|@minvws nl |
k3minbzk nl

^B@minvws nl

^B@minvws nl

5 1 29CC

l@minvws nl ^@minvws nl |@minvws nl

|@minvws nl

Onderwerp Q A s LCH

Allen

Er zijn een 6 tal Q A s van over het LCH door de minister uitgevraagd en door jullie aangelever^^aar onze mening behoeven

deze nog een concretiseringsslag Zie bijgevoegd in track changes Hierin is ook de Q A over ^^^Jweer opgenomen Ons

voorstel is om deze in het LCH overleg zo om 12h45 te bespreken en te finaliseren

£^^^3 kan jij hier alvast naar kijken en de pm en veelal getallen data invullen

Dossier moet echt uiterlijk om 15h00 bij de minister helemaal liggen dus deadlines zijn krap vandaag Laatste versie van de Q A s

moeten uiterlijk om 14h00 worden aangeleverd bij 5 1 2b

Groet
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5 1 2e

5 1 2© 5 1 2© @minvws nlVan

Verzonden dinsdag 19 mei 2020 10 33

Aan 3 5 1 2© 5 1 2© 5 1 2©@minvws nl ^
IS@minvws nl

|@ minbzk nl

l@minvws nl

5 1 2©minvws nl l@minvws nlCC

5 1 2©nK ^
minvws nl

Onderwerp RE 1 miljard

l@minvws nl

Ik zou in ieder geval toevoegen dat de maskers bij aankomst nog moeten worden gecontroleerd op kwaliteit

5 1 2©

5 1 2e

IMinisterie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
Directie Communicatie

Parnassusplein 5[2511 VX I Den Haag |
Postbus 20350 I 2500 EJ I Den Haag

5 1 2©

5 1 2© 5 1 2© @minvws nlVan

Verzonden dinsdag 19 mei 2020 10 21

Aan 5 1 2© 5 1 2©l@minbzk nl l@minvws nl

minvws nl

■5 1 2©MrfBminmAJC nb l@minvws nlCC

5 1 N 5 1 2© 2©l@minvws nl Jfn minwvA c nb |@minvws nl

2© |@ minvws nl

Onderwerp RE 1 miljard

Dank voor je reactie 5 1 2©

Ik heb geprobeerd om deze reactie van^^^te verwerken in de Q A die eerder is aangeleverd maar die nog te algemeen

verwoord was @ ^^^^|kan je hier scherp naar kijken Minister heeft ook een tijdlijn nodig voor de acties van|^
nadat deze Q A is afgerond een tijdlijn kunnen opstellen tbv het debat

zou je5 1 2©

Groet

5 1 2©

5 1 2© 5 1 2© @minbzk nlVan

Verzonden dinsdag 19 mei 2020 09 20

5 1 2© 1 2eminvws nl minvws nl

^|@minvws nl5 1 2© 5 1 2©| S minvws nl

Onderwerp 1 miljard

Netsecheckt klopt met mijn eigen kennis

|heeft het LVH niet 1 miljard chirurgische maskers aangeboden
Wei aangeboden]
Maar lnj had nog geen aantoonbare ervaring producten

Afgesproken 40 mhi ffp2 maskers leveren

De eerste zending is onderweg maar nog niet aangekomen
Recent heeft liij zijn restart chirurgische maskers]

5 1 2©

5 1 1c

|aangeboden5 1 1c
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reactie is prijs nog te hoog l 5x gesprek is nog open

5 1 2e

Verzonden met BlackBeny Work
www blackbeiiT com
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HULPTROEPEN NU
HULP VDOR DE ZORCHELDEN

1
Voorstel tot samenwerking
met LCH

✓

13 april 2020

Copyright Stichting Hulptroepen Alliantie 2020

Alle rechten voorbehouden
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d HULPTROEPEN NU
HUIP VOOD DE ZDPCHELDfHVoorstel

VOORWAARDEN OM MET LCH SAMEN TE KUNNEN WERKEN

Introductie

N a v de mail en het telefoongesprek met

hieronder aan hoe we gevraagde samenwerking met LCH zouden kunnen vormgeven

Hoewel een forse aanpassing van het voorstel kan dit voor ons ook werken mits met

onderstaande aanpak wordt gewerkt

op 12 april geven we

5 1 2e5 1 2e5 1 2e 5 1 2e

2
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d HULPTROEPEN NU
■Jr HULP VOOD BE ZDBBHELDEHVoorstel

VOORWAARDEN OM MET LCH SAMEN TE KUNNEN WERKEN

Financieel

Overheid LCH plaatst een purchase order voor vaste prijs per product voor benodigde
volumes voor 4 8 weken

• Product

• Kwaliteitseisen

• Prijs ex BTW duty delivered paid

• Aantallen per week

• Betalen bij opdracht per twee weken

• Onderlevering BV betaalt overheid binnen 2 weken overheid betaalde voorschot terug

Resultaat eenvoudige inkoopoperatie incl werkkapitaal geen staatsgarantie plus
overheid beslist zelf over fiscaliteit en distributie

3



596221

d HULPTROEPEN NU
■Jr HULP VOOD BE ZDBBHELDEHVoorstel

VOORWAARDEN OM MET LCH SAMEN TE KUNNEN WERKEN

Transport

We vliegen mee met bestaande KLM luchtbrug die o a mede door KLM Hulptroepen Alliantie is gei nitieerd De

ruimte die KLM ziet voor Hulptroepen Alliantie op de additionele 747 combi s van KLM Philips uitgevraagd op 11

april bij KLM wordt daarbij gebruikt voor deze stromen Wij organiseren zelf extra vluchten als op deze kanalen

geen ruimte is met beslisstructuur van max 12 24 uur planning vooruit van circa 10 dagen Eerst via maximaal

gebruik capaciteit landingsrechten KLM aan te vullen indien nodig met charters uit de vrije markt Richtprijzen
daarvan |
tarieven worden doorberekend per aangeboden product en kunnen gefinancierd worden door te werken met

betaling bij opdracht werkkapitaalbesparingen Beschikbare vrije ruimte die overblijft op deze extra kisten

bieden we eerst aan bij LCH daarna vullen we deze met commerciele partijen Snelheid in de operatie van LCH is

belangrijk liefst via

LCH boekt verder haar eigen vluchten via bestaande route|
bestaande afspraken en beloftes daar voor stichting Hulptroepen in stand blijven

Resultaat hogere totale cargo capaciteit voor Nederland maximale efficiency

Deze hogere cargo

5 1 2e

Skyteam We zouden het waarderen als5 1 2e
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d HULPTROEPEN NU
■Jr HULP VOOD BE ZDBBHELDEHVoorstel

VOORWAARDEN OM MET LCH SAMEN TE KUNNEN WERKEN

Distributie

• Wordt verzorgd door Mediq of andere partijen die door LCH worden aangewezen wij leveren voor de deur af

inklaring vervoer etc liefst zelf afhandelen voor snelheid

• Mocht de aanvoer te groot zijn voor de verwerking binnen Nederland staat Coolblue klaar om de overflow voor

haar rekening te nemen wij verwachten in onze modellen vrij snel problemen o a bv voor ZZP ers

• Hulptroepen blijft de zorg bedienen met eigen privaat kapitaal via Coolblue gericht op de kleine zorgverleners

Coordinate productie

• Wij codrdineren de eigen productie zonder inmenging LCH 24 7

• LCH wij delen fabrieksnamen locaties en spreken over en weer af niet elkaars fabrieken te benaderen tenzij
met wederzijds instemming

• LCH geeft aan welk leverschema zij ideaiiter van ons zouden willen zien

• LCH deelt welke producten in de pijplijn zitten aanlevering FOB Shanghai lift off door KLM voor ziekenhuis of

bredere zorg

Resultaat vrijheid voor ondernemerschap maximale snelheid geen concurrentie tussen Nederlandse inkopers die

handelen via LCH
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d HULPTROEPEN NU
■Jr HULP VOOD BE ZDBBHELDEHVoorstel

VOORWAARDEN OM MET LCH SAMEN TE KUNNEN WERKEN

Kwaliteit mondkapjes

Particle test wordt vooraf gedefinieerd voor gevraagde producten per type mondkapje

op 0 5 micron voor Ziekenhuizen

op 0 5 micron voor de Zorg overig

op 0 3 micron enkel voor ziekenhuizen minder kritiek voor curatieve zorg

test van samples gebaseerd op minimaal een gemiddelde van 3 samples

test van de batches die binnenkomen eveneens gemiddelde van minimaal 3 samples

maximale afwijking foutmarge per batch van het vooraf goedgekeurde sample

SGS Quality Control in fabrieken China aanwezigheid per productiedag

We zetten eigen quality control zowel in China als in NL op voortbouwend op gelegde relatie met TU Delft Van

Straten Medical en Greencycl en gebruikmakend van ingekochte apparatuur

Testprotocol van TU Delft Van Straten Medical Greencycl is richtinggevend doen dat o a

ook voor gesteriliseerde mondkapjes in gehele ziekenhuiszorg

5 1 1c

5 1 1c
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d HULPTROEPEN NU
■Jr HULP VOOD BE ZDBBHELDEHVoorstel

VOORWAARDEN OM MET LCH SAMEN TE KUNNEN WERKEN

inmiddels in NLFIT test eventueel in overleg met TNO

CE certificeringseisen naar wens wij merken in de praktijk dat het na 300 samples weinig zegt over kwaliteit

Producten en batches worden standaard gesampled

Overige producten worden per vooraf ingestuurd spec sheet en certificering ingekocht

Resultaat kwaliteitscontroles behoud van opgebouwde relaties en testinfrastructuur Greencycl TU Delft

hebben databank opgebouwd die gebruikt kan blijven worden TU Delft blijft overleggen met RIVM TNO over

testcyclus Resultaat TU Delft GreenCycl wordt geaccepteerd i p v aparte kwaliteitschecks LCH

5 1 1c
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d HULPTROEPEN NU
■Jr HULP VOOD BE ZDBBHELDEHVoorstel

VOORWAARDEN OM MET LCH SAMEN TE KUNNEN WERKEN

Recht op ondernemerschap

• LCH deelt lijst POAs in fabrieken Wij beloven geen handel met hen te drijven Voorwaarde we leveren aan via fabrieken

naar eigen keuze die voldoen aan de kwaliteitsstandaarden Zo maken we de supply chain groter en is er geen

concurrentie wat betreft productie

• Duidelijk afname schema zodat een leverprogramma gemaakt kan worden fabrieken cargo etc minimaal 4 weken

vooruit liever 8 weken liefst 12 weken

Voorwaarden

• Op dit voorstel zijn onze algemene voorwaarden van toepassing

• Partijen sluiten een raamovereenkomst op hoofdlijnen voorafgegaan door een MOU binnen 24 uur na mondelinge
overeenkomst

• Wij zijn verzekerd voor product aansprakelijkheid via

• Zonder controle op een eigen distributiekanaal kunnen wij geen ketenaansprakelijkheid accepteren

• Alle transport tot aan levering is verzekerd

• De inhoud van onze overeenkomst is vertrouwelijk

5 1 1c
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d HULPTROEPEN NU
■Jr HULP VOOD BE ZDBBHELDEHVoorstel

Sleutelvoorwaarden operatie

• Lokale contacten leggen met fabrieken duurt zeker 2 weken Wij bouwen qua fabriekscontacten voort op bestaande

handelsrelaties van voor de COVID 19 crisis Wij hebben ons opengesteld voor leveranciers die er niet doorheen

kwamen bij LCH en hebben hun samples i s m TU Delft en Greencycl getest waardoor een databank van

betrouwbare leveranciers is ontstaan

• Groot netwerk voor efficients We hebben voor elke schakel in het proces gekeken naar het beste bedrijf per

schakel Lokale quality control SGS Forwarding Flexport Vracht KLM {Distribute Coolblue Kwaliteitstest TU

Delft etc etc

• Korte lijnen in het kernteam om snel te kunnen schakelen In het Virtual Operation Centre werken experts van

verschillende partners samen in een team Vitale posities zijn 24 7 bemand i v m tijdsverschil China Operatie wordt

volledig digitaal aangestuurd

• Balans Goede verdeling tussen risicomijdend en risiconemend vermogen Maximale kosteneffectiviteit mogelijk door

publiek publieke samenwerking
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d HULPTROEPEN NU
HUIP VOOD DE ZDPCHELDfHVoorstel

Sleutelvoorwaarden operatie

Vraag PBM’s v s volumes en prijs

• LCH geeft aan welke producten zij graag in willen kopen welke volumes tegen welke

prijzen met een basic requirement scope welke geaccepteerd zal worden wanneer

producten binnen de requirements vallen

m
ac

Mondmasker

FFP1 FFP2

Chirurgisch Mondmasker

Schorten

SMS

SpatbrillenDesinfectant Handschoenen

10
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d HULPTROEPEN NU
■Jr HULP VOOD BE ZDBBHELDEHVoorstel

Sleutelvoorwaarden operatie

Structuur

• Inkoop voor LCH vindt plaats via nieuw op te richten entiteit Relief Goods Alliance B V welke separaat gefinancierd zal

worden

• Bestaande stichting Hulptroepen Alliantie en Hulptroepen Alliantie B V blijven zich op non profit basis richten op levering
van PBM s aan zorgverleners die geen spullen kunnen verkrijgen via het reguliere kanaal

Snelheid

• Snelheid kwaliteit hebben prioriteit Om de vaart erin te houden stellen wij voor om binnen 24u na mondeling akkoord

een MOU te tekenen waarin afspraken worden vastgelegd Aansluitend worden afspraken nader vastgelegd in een wat

uitgebreidere leveringsovereenkomst

Samenwerking

T o v het eerder gedane voorstel wordt in de driehoek kwaliteit snelheid prijs nu vooral gekozen voor snelheid en kwaliteit

De prijs zal iets hoger worden In ruil terug blijft er wel een distributiekanaal behouden in een tijd van schaarste

We stellen voor elke week een uur een online check in te doen met het projectteam en LCH om e e a door te nemen

Daarnaast is per dag een contactpersoon een half uur beschikbaar op een vast tijdstip voor vragen van het LCH De rest

van de tijd wordt gebruik voor de operatie

We zijn bereid tijd te steken in leveranciersaanbiedingen die LCH ontvangt maar niet op tijd kan verwerken

11
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0 HULPTROEPEN NU
HULP VOOP DE ZOQCHELDEN

Contactgegevens
5 1 2e

Algemeen Liaison Overheid

Bflmd qmail com

5 1 2e

Hnance bales

fm

5 1 2e

Operations communicatie

gmail com

Hulptroepen Alliantie B V is 100 eigendom van de Stichting

Hulptroepen Alliantie

5 1 2e

Inkoop Logistiek

KvK Hulptroepen Alliantie B V 77714806

KvK Stichting Hulptroepen Alliantie 77713761[com

Onze organisatie beschikt over algemene voorwaarden

vrijwilligersovereenkomsten en noodzakelijke verzekeringen
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To |@minvws nl]
From

Sent Fri 4 3 2020 10 02 39 AM

Subject Antw Verzoek bijdrage informatseset minister Van Rijn voor ditweekend

Received Fri 4 3 2020 10 02 40 AM

Dag net gecheckt met de modelleur De prognose is ongewijzigd tov afgelopen woensdag GroetJ 5 1 2e

5 1 2e 5 1 2e |@minvws nlVan

Datum 2 april 2020 cm 21 17 11 CEST

Aan

Onderwerp FW Verzoek bijdrage infomiatieset minister Van Rijn voor dit weekend

IH

|@rivm nl5 1 2©

Ten behoeve van minister van Rijn ben ik gevraagd om een factsheet te maken over de RTVM prognoses IC capaciteit De

laatste versie die ik ken is van de technische briefing Zijn er iiuniddels alweer nieuwe prognoses Dan kan ik die opnemen

licliting M Ik moet morgen uiterlijk 14 unr aanleveren hopelijk lukt het je om daarvoor te reageren

Groeten

5 1 2e

Verzondenmet BlackBeiry Work
www blackbeny coin

5 1 2© 5 1 2©

5 1 2e 5 1 2e 5 1 2e 5 1 2©

5 1 2©

5 1 2©

5 1 2©

5 1 2©

5 1 2© 5 1 2©

5 1 2©

5 1 2e 5 1 2©

5 1 2e 5 1 2© 5 1 2e 5 1 2© 5 1 2a

5 1 2©

5 1 2©

5 1 2e 5 1 2© 5 1 2e

5 1 2© 5 1 2© 5 1 2© 5 1 2© 5 1 2©

5 1 2e 5 1 2e

5 1 2©

5 1 2©5 1 2e i

5 1 2© 5 1 2© 5 1 2© 5 1 2©

5 1 2e

Dubbel

5 1 2e

5 1 2©

Volgende pagina verwijderd ivm dubbel
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To iminvws nl

|@minvws nl] H££ilc l@minvws nll
5 1 2eiminvws nl] H@minvws nl]

From

Sent Fri 4 10 2020 1 32 37 PM

Subject RE Verzoek bijdrage informatieset minister Van Rijn voor dit weekend

Received

imaaeOOl jpg

Stavaza Hulpmiddelen en verdelinq van persoonliikebescherminqsmiddelen docx

Fri 4 10 2020 1 32 38 PM

Ciifers LCH 8 april 2020 pdf

5 1 2®Hoi

Ik begreep dat ertoch behoefte was aan een overzicht van de lopende zaken v w b hulpmiddelen en pbm©
Hierbij Dank voor het verwerken

Groet 5 1 2e

5 1 2eVan

Verzonden vrijdag 10 april 2020 14 13

^J g minvws nlAan

5 1 2e 5 1 2© 5 1 2e|@minvws nl

Onderwerp RE Verzoek bijdrage informatieset minister Van Rijn voor dit weekend

|@minvws nlCC

5 1 2eHa

We hebben voor nu geen nieuwe informatie v w b hulpmiddelen en verdeling Minister is goed op de hoogte van proces

prioritering verdelingsvraagstuk productie in NL en inzet van afgekeurde partijen mondkapjes

Groet 5 1 2©

2©

Flinisterie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
Directie Geneesmiddelen en Medische Technologie

Parnassuspiein 5 | 2511 VX | Den Haag

Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag
£

|@minvws nl | www rliksoverheid nlEl

5 1 2e 5 1 2e

5 1 2a 5 1 2e

Dubbel5 1 2e 5 1 2e

5 1 2© 5 1 2e 5 1 2e 5 1 2© 5 1 2©

5 1 2©

5 1 2©

5 1 2a

5 1 2© 5 1 2e 5 1 2© 5 1 2©

5 1 2e

5 1 2©

5 1 2© 5 1 2© 5 1 2a

5 1 2a 5 1 2a

5 1 2©

5 1 2e 5 1 2©

5 1 2a 5 1 2© 5 1 2©

Volgende pagina verwijderd ivm dubbel
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lflyilS@minvws nl] i@minvws nl] ^^95 1 2e 5 1 2e 5 1 2bTo

l@minbzk nll
5 1 2eCc iminvws nl]5 1 2e

5 1 2eFrom

Sent Mon 4 13 2020 5 35 34 PM

Subject Follow up contact met|
Received

Voorstel LCH pdf

Mon 4 13 2020 5 35 35 PM

Allen

PPenffiOnderstaande

hebben ein

recap hee

hem wordt opgenomen |

nd middag cajlaehad met
_

ift^^Saan^^^^ftestuurd volgende stap is dat vanuit het LCH uiterlijk morgenochtend contact met

^JchaKel^aarover met het LCH

5 1 2e

I5 1 2e

Groet

RECAP

Nog even recapituleren op hoofdlijnen
1 Jullie voorstel kannibaliseert niet op de vrachtcapaciteit voor LCH sterker nog jij hebt aanleidlng te veronderstellen obv

contact bij KLM dat 7 extra vluchten mogelijk zijn
2 Jullie zullen gebruik maken van distributiekanaa datingezet is door LCH en conformeren je aan de verdeelsystematiek zoals

recent is vastgesteld door de experts 3 Wij zullen geen werkkapitaal verstrekken en dat is ook niet nodig als wij een

afnamegarantie geven van x volume tegen een reele prijs waarin jullie ondernemersrisico in zullen verdisconteren

4 Jullie widen graag kwaliteitscontrole systeem van tu Delft inzetten Wij konden in de call niet overzien wat dit betekent moet

in nadere detaillering worden meegenomen

5 VWS zorgt ervoor dat LCH contact op gaat nemen metjou en je mensen en samen gaan jullie kijken of er op de kortst

mogelijke termijn een concrete deal kan worden gemaakt rekening houdend met bovenstaand punten

5 1 2e 5 1 2eVan

Verzonden maandag 13 april 2020 17 25

Aan 5 1 2e 5 1 2e |@minvws nl

Onderwerp FW Stukken voor overleg minister VWS MinFin

Groet

Van Lcom

Dal 0 5 05 PM

5 1 2Aan

Onderwerp Re Stukken voor overleg minister VWS MinFin

Beste

Ter info straks bij gesprek we liebben liierin de antwoorden staan op de gestelde vragen

Groet

5 1 2b

Sent with Shift

Op zo 12 apr 2020 orn 20 59 schreef| 5 1 2e 5 1 2e

Beste 5 1 2b

Dank voor het delen van je plan en de onderliggende informatie Mooi dat jullie op deze wijze meedenken over de wijze hoe we

de schaarste aan persoonlijke beschermingsmiddelen in Nederland op korte termijn kunnen oplossen
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Wij delen de analyse die jullie maken op een groot aantal punten In de situatie van een wereldwijde vraag en daarmee

schaarste zijn a lie partijen in de zorg VWS Zorgaanbieders en ervaren leveranciers in deze markt tot de conclusie gekomen
dat samenwerking en prioritering van cruciaal belang zijn We willen op de wereldmarkt onze inkoopmacht bundelen en

voorkomen dat we onnodig met elkaar concurreren vanuit Nederland Wij vinden het mooi om te zien dat organisaties en

bedrijven die in normale tijden elkaars concurrent zijn ven nu de handen in elkaar hebben geslagen en hun verschillen opzij
hebben gezet voor het grotere doel zorgen voor voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen voor medewerkers in de zorg in

Nederland Wat we ook merken is dat landen als China op zoek zijn naareen gouvemement to gouvernement relatie zij zitten

dus niet te wachten op meerdere partijen uit 1 land Dat zijn juist ook de belangrijkste redenen waarom de overheid heeft

besloten te komen tot samenwerking in een gezamenlijk inkoopkanaal voorschaarse middelen en een model om ervoorte

zorgen dat de schaarse middelen die er zijn op de plekken terecht komen in de zorg waar die het meest nodig zijn Het

ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport heeft daarom met een team van professionals uit ziekenhuizen academische

centra en leveranciers die al jaren een bestand netwerk op orde hebben om dergelijke spullen te sourcen en te leveren een

open consortium opgericht met de mogelijkheid voor nieuwe spelers om toe te treden het LCH

Wij zijn altijd op zoek naar de manier waarop we de samenwerking in Nederland verder kunnen versterken

Tegen deze achtergrond hebben we aantal preliminaire vragen die voor ons wezenlijk zijn om jullie voorstel goed te kunnen

duiden

In welke mate kunnen jullie garanderen dat jullie supply lines niet concurrerend zijn ten opzichte van de nu lopende NL inkoop
van het LCH

In het plan worden grote volumes aan vrachtvluchten genoemd meer dan er thans tussen China en NL mogelijk zijn In

hoeverre zijn jullie in staat om het aantal vrachtvluchten te laten toenemen zonder dat dit ten koste gaat van de huidige en

toekomstige goederenstroom van het LCH

Om een eerlijke verdeling van middelen naarde zorg te garanderen willen we de verdeling en distributie via een kanaal laten

lopen Wat is ervoor nodig om jullie initiatief hierop te laten aansluiten Dit in plaats van eigen distributiekanalen te openen

Wat hebben jullie nodig om in het samenwerkingsmodel van het LCH te kunnen participeren op een manier waar bij de

volumes die jullie in staat zijn naar Nederland te halen kunnen worden afgenomen En is er ook een bereidheid aan jullie kant

om te participeren in het LCH danwel jullie expertise beschikbaar te stellen aan het LCH

Daarnaast leven er nog diverse detailvragen n a v het lezen van jullie voorstel echter ons inziens is het essentieel tot een

eensluidende visie te komen op bovenstaande vragen alvorens we verder de diepte in kunnen gaan

Morgen spreken we om 14 00 met minister van Rijn Het zou fijn zijn als je in dat gesprek bovenstaande vragen van een

antwoord kan voorzien

Groet

rnm~

Verzonden zondag 12 april 2020 01 57

Aan

Van 5 1 2e

5 1 2© S minfin nl

| 5 1 2© 5 1 2e^coolblueml | 5 1 2® @klm comCC

B@techleap nl1 5 12e

5 1 2©

5 1 2©

5 1 2©^ 5 1 2©

5 1 2© 5 1 2©i@ flexport com

\ 5 1 2© [jg l@rabobank nl5 1 2© 5 1 2e 5 1 2e

Onderwerp Stukken voor overleg minister VWS MinFin

N a v ons prettige telefoongesprek gisteravond hierbij een link naar een Google Drive omgeving met een presentatie van
het voorstel dat de Hulptroepen Alliantie doet aan de overheid We zijn blij dat de vraag gesteld is en we hebben met

alle partijen vandaag hard gewerkt om alles in concept op papier te zetten In essentie is het hetzelfde plan dat eerder bij
het Landelijk Consortium Hulpmiddelen is gepitcht Het probleem met de tekorten aan PBlVTs is oplosbaar Zekei in de

bejaardenzorg en thuiszorg is dit hard nodig Na de afwijzing bij het LCH hebben we de afgelopen weken een

onderbouwd plan verder ontwikkelt getest en in de praktijk gebracht Met een samenwerking tussen overheid en

veitrouwde Nedeiiandse kampioenen uit het bedrijfsleven kunnen we dit snel opschalen Dat doen we met halt voor de

mensen in de zorg zonder winstoogmerk vrij van belangen en zonder direct geld te vragen aan de Rijksoverheid We
horen graag wie bij de call met minister Van Rijn en of een eventueel vervolggesprek aanwezig kunnen zijn Als er

vragen zijn in de voorbereiding bel vooral

Link 5 1 2h

Vandaag heeft Coolblue ook alvast de webshop gebouwd inclusief een werkend bestelproces Dit geeft jullie een beeld

van hoe e e a emit kan komen te zien en hoe snel dit kan worden ontwikkeid Deze webshop is te benaderen

via littps www coolblue nl liulptroepen en kan hitmen twee drie dagen begiimen met leveringen die vandaag op

Schiphol gezet gaan worden
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Mogelijk vanzelfsprekend maar we willen jullie expliciet vragen de iiiformatie die we jullie stiiren vertrouweliik te

behandelen Er staat informatie in die liever niet breder gedeeld zouden moeten worden waaronder fabrieksnamen en

leveranciers Maar ook een complete aanpak waar nog een aantal zaken moeten worden uitgezocht en uitgewerkt Plus

een website die we voor jullie publiekelijk benaderbaar hebben gemaakt maar die qua PR nog verder moet worden

afgestemd en waar bv de klantenservice nu met live staat als inensen toch gaan bestellen Gezien de tijdsdnik sturen

we jullie het in deze vomi om snelle besluitvomiing mogelijk te maken Als er aanpassingen volgen geven we dat door

Tot slot we kunnen alleen deze aantallen gaan lialen als we snel operationeel gaan beginnen Dat gaat met name om

PO s bij fabrieken financiering regelen en cargo Speed is ofthe essence

Een zalig Paasfeest gewenst

Groet

Mob ■
Twitter 5 1 2e

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is tr

afzenderte melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voorschade van weike aard ook die ve

het elektronisch verzenden van berichten

age may contain information that is not intended for you
and delete the message The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risk

ezonden wordt u verzocht dat aan de

nd houdt met risico s verbonden aanirba

This messa

sender i

If you are not the addressee or if this message was sent to

s in
you by mistake

herent in the electronic trans

luested to inform the

messages

you are req

mission of r

Groet

5 1 2e

Mob

Twitter

5 1 2©

5 1 2©
I
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5 1 2e 5 1 2eTo |@minvws nl] |@minvws nl]
From

Sent Tue 5 12 2020 8 58 40 AM

Subject RE Aanbod chirurgische mondkapjes
Received Tue 5 12 2020 8 58 41 AM

en^Q hieroverIk heb volgens mij nog een gesprek deze week metl

Ik wil eerst weten in welk mijnenveld ik moet opereren

5 1 2e

5 1 26

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry com

5 1 2e 5 1 2e l@minvws nlVan

Datum dinsdag 12 mei 2020 10 48 AM

Aan

Onderwerp FW Aanbod cliirurgische mondkapjes

IH

5 1 2e 5 1 2e 5 1 2e 5 1 2e@niinbzk iil o uiiiivws n

5 1 2e

Gezien het gesprek van vanmorgen met de minister Is dit antwoord niet helemaal handig lijkt mij Wil jij hier nog naar kijken en

eventueel met^F
Vnendelijke groet

besp reken

Van

Verzonden dinsdag 12 mei 2020 09 53

Aan

Onderwerp FW Aanbod chirurgische mondkapjes

5 1 2e

5 1 2e 5 1 2e |@minvws nl

5 1 2s 5 1 2sVan

Verzonden dinsdag 12 mei 2020 08 40

3 g hulptroepen nuAan

lchulpmiddelen nl Inkoop ^^^3@lchulpmiddelen nl

^^^^^J S nTinywsm}

U^g@nfu inkoop nl

■ LCH |
| q minfin nl

■^^^^g hulptroepen nu |
Onderwerp Re Aanbod chirurgische mondkapjes

CC

hulptroepen nu |
l@minbzk nl

5 1 2eBeste

Dank voor je aanbod

er mderdaad geen scliaarste in Cliina en is met de recente uitbreidmg vail Iuchtbnig aangevnld met trein en boot de

veiwoerscapaciteit van LCH mini voldoende De liuidige voonaad in Nederland is wat betreft mondkapjes FFP2 en HR

voldoende om aan de huidige vraag te voldoen Hierbij neem ik niet mee de Business to Consumer vragen van

bijvoorbeeldNS reizigers wij richten oils op de zorg Maar met de recente opgehoogd naar in totaal 1 miljard
mondkapjes en de extra productielijnen in Nederland die opgezet zijn voor FFP2 behoort zelfs dat snel tot de

mogelijkheden

sn ook in een aantal gesprekken ema aangegeven is

Zoals bij elk aanbod van bestaande leverancier zullen we deze met bovenstaande in gedaclite in overweging nemen

ilijke groet
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5 1 2e5 1 2e

5 1 2e

2e 5 1 2e5 1 2e

5 1 2e 5 1 2e

^^^8@hulptroepen nu het volgende geschrevenOp 11 mei 2020 om 23 02 heefq 2e

5 1 2eienj

Hoop dat alles wel is Als preferred partner van LCH hebben wij de afspraak gemaakt om eerst te zorgen voor voldoende

mondmaskers voor de zorg voordat wij andere branches op verzoek bedienen We hebben vorige week woensdag
gesproken met minister Van Rijn op zijn verzoek Hij heeft ons gevraagd naar de voortgang en capaciteit van

Hulptroepen en was enigszlns verbaasd te horen dat we minder uitleveren dan door het ministerie gevraagd rondom
Pasen Zijn voorstel was om

opties tiissen zorg en niet zorg los van FFP2 ook bv type HR Daarop heb ik ook met jon gebeld om te checken of e e a

nog nodig is Je gaf daarop aan niet per se lets nodig te hebben maar het leek ons goed om ook voor de temgkoppehng
aan de minister het aanbod ook metjnllie te delen zodat er seriens naar gekeken kan worden voor een beslissing valt

erover bij LCH of elders waarbij jnllie de eerste keus hebben

5 1 2e te vragen om een gesprek tot stand te brengen o a over de verdeling en

In dit kader trefje bijgaand een voorstel aan voor diverse types chinugische maskers van verschillende fabrikanten Van de

aangeboden 9 fabrikanten zou onze voorkenr of advies uitgaan als beste fabrieken die bij jnllie passen incl dociunentatie

etc naar

5 1 1c

Alle PO s zijn te vinden via H

Vooi jullie infomiatie dit zip^eeiHnaxnnuI^^uT
een beeld over de diepte en breedte van de rnarkt in China op het moment qua volumes zoals ook gevraagd door minister

Van Rijn Er is volstrekt geen tekort aan goede spullen medisch of non mediscli in China Laat het vooral weten als

jullie aanvullende documentatie willen hebben voor de beoordeling

5 1 2h

mteiaai^wefbescheidener uitvoeren Maar het geeftW e kunnen ze

Voor de korte termijn behoefte voor Nederland hebben wij een 14 tal airlines gevraagd naar him besclnkbare cargo

capaciteiten voor de komende 3 weken Wanneer het zover komt gaat onze voorkeur uiteraard als eerste uit naar KLM

waimeer dat mogelijk is naast de vluchten die voor LCH gepland staan Maar we vullen dat graag aan met andere airlines

waar nodig Daamaast kunnen we ook goederen per rail of per zeevracht leveren mocht dat jullie wens zijn We krijgen
daannee de volumes weg uit China Een deel van de PO’s hebben we hierop ingericht zie de opties in de map zodat

jullie de levering helemaal zelf kunnen inrichten naar wens

Laat ons s v p graag weten of er vanuit LCH behoefte is voor de koite of middellange termijn voor de zorgsector of als

strategische voonaad in Nederland We hopen jullie hiennee te kunnen helpen maar als er nu geen behoefte meer is

horen we dat ook graag Mocht onverhoopt een deel van de PO met voldoen horen wij graag op welk onderdeel dat is

zodat wij eventueel ook later goed kunnen beargiunenteren waarom e e a niet in de zorg is ingezet Ook als

terugkoppeling naar beide ministers welke zij van ons hebben gevraagd Uiteraard vinden we het beter fijner om direct

voorjullie te gaan bestellen zodat de voorraden er zijn voor de zorg

Wij vertrouwen erop je hiennee van dienst te zijn geweest en gaan graag met j ou LCH in gesprek over de mogelijkheden

Haitelijke groet
Namens de Hulptroepen

5 1 2e



596312

5 1 2e

Voor de zorglielden
Overflow voorstel Hulptroepen aan LCH l pdfxPO Proposals for LCH 11 mei 2020 zip

5 1 2e
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To minbzk nll
c @minvws nll

5 1 2el i 3@minvws nl] |@minvws nl]
From

Sent Wed 4 15 2020 7 04 30 PM

Subject scenario s Hulptroepen
Received

LCH voorstel 15 april 19 00 pdf

Wed 4 15 2020 7 04 31 PM

Scenario s docx

Zie bijgaand hetoverzicht van scenario s waar we het vandaag over hebben gehad met betrekking tot het voorstel van

Hulptroepen

Daarnaast de beide bijgewerkte voorstellen van

hulptroepen en alternatief voorstel

Zojuist sprak ik hij gaf aan dat zij graag voor uiterlijk morgen 09 00 uur een willen horen welke kant VWS op wil

Dit in verband met hun deadline van morgen 12 00 uur voor de bespreking met de Rabobank

in het scenario document opgenomen als voorstel

Ik neem morgen ook een geprint exemplaar voor je mee van het scenario overzicht

Met vriendelijke groet

5 1 2a

5 1 26

Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport

Parnassusplein 5 | 2511 VX| Den Haag

5 1 20 l@minvws nl|~
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d HULPTROEPEN NU
■Jr HULP VOOD BE ZDBBHELDEHVoorstel

Optie A Optie B

Optie A

De Hulptroepen Alliantie levert franco huis aan LCH in Vianen na test i s m TU Delft als leverancier en boekt zelf

cargo via Flexport KLM Ruimte die over is wordt in eerste instantie aan LCH aangeboden first right of refusal

minimaal 4 dagen voor de vlucht

Optie B

De Hulptroepen Alliantie levert FOB Shanghai LCH zorgt voor logistiek waaronder cargo naar Vianen en voor 40

random samples uit elke zending die aankomt op Schiphol en levert deze per koerier aan Hulptroepen die deze zelf

ism TU Delft laat testen LCH maakt geen gebruik van supply chain

Financiering

A Rabobank financiert de Hulptroepen Alliantie voor obv afnamegarantie VWS

B VWS financiert de Hulptroepen Alliantie voor



596329

5 1 1c

3
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d HULPTROEPEN NU
HUIP VOOD DE ZDPCHELDfHVoorstel

Optie A

Voorstel op hoofdlijnen

Kwaliteit

• Protocol TU Delft is leidend

• Voor KN95 FFP2 ondergrens is 85 op 0 5 micron daaronder worden zendingen afgewezen

• Hulptroepen koopt in op sample score 90 op 0 5 micron

• Producten met een zeer hoge score 97 op 0 5 micron worden speciaal aangemeld bij LCH dit met oog

op verdeelsleutel richting de zorg
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d HULPTROEPEN NU
HUIP VOOD DE ZDPCHELDfHVoorstel

Optie A Productie planning

Op hoofdlijnen
• Commitment voor minimaal 6 cycles van 15 dagen van elk 18 min stuks Optie om na 3 cycli te evalueren

• Na cyclus 3 evaluatie Eventueel gemaakte kosten die over zes cycli verdeeld zouden worden qua supply chain

worden afgerekend als er gestopt wordt

5 1 1c

Test order

5 1 1c

1e cyclus is PO voor 15 dagen tegen gemiddelde output

5 1 1c

5
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d HULPTROEPEN NU
■Jr HULP VOOD BE ZDBBHELDEHVoorstel

Optie A Productie planning

2e cyclus is PO voor 15 dagen tegen gemiddelde output per dag
• PO plaatsen voordat laatste levering door SGS is gei nspecteerd is

• De rest is gelijk aan de eerste cyclus

3e cyclus is PO voor 15 dagen tegen gemiddelde output per dag
• PO plaatsen voordat laatste levering door SGS is gei nspecteerd is

• De rest is gelijk aan de eerste cyclus

Zodra de 3e cyclus 7 dagen onderweg is evalueren de partijen de samenwerking en is er een mogelijkheid om deze voort te zetten stop

te zetten op te schalen of af te schalen

4e cyclus is PO voor 15 dagen tegen gemiddelde output per dag
• PO plaatsen voordat laatste levering door SGS is gei nspecteerd is

• De rest is gelijk aan de eerste cyclus

5e cyclus is PO voor 15 dagen tegen gemiddelde output per dag
• PO plaatsen voordat laatste levering door SGS is gei nspecteerd is

• De rest is gelijk aan de eerste cyclus

6e cyclus is PO voor 15 dagen tegen gemiddelde output per dag
• PO plaatsen voordat laatste levering door SGS is gei nspecteerd is

• De rest is gelijk aan de eerste cyclus

Zodra de 6e cyclus 7 dagen onderweg is evalueren de partijen de samenwerking en is er een mogelijkheid om deze voort te zetten stop

te zetten op te schalen of af te schalen

6



596329

d HULPTROEPEN NU
HUIP VOOD DE ZDPCHELDfHVoorstel

Optie B

Voorstel op hoofdlijnen

5 1 1c

Kwaliteit

• Protocol TU Delft is leidend LCH levert per zending 40 samples aan Hulptroepen voor test

• Voor KN95 FFP2 ondergrens is 85 op 0 5 micron daaronder worden zendingen afgewezen

• Hulptroepen koopt in op sample score 90 op 0 5 micron

• Producten met een zeer hoge score 97 op 0 5 micron worden speciaal aangemeld bij LCH dit met oog

op verdeelsleutel richting de zorg
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d HULPTROEPEN NU
HUIP VOOD DE ZDPCHELDfHVoorstel

Optie B Productie planning

8
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d HULPTROEPEN NU
■Jr HULP VOOD BE ZDBBHELDEHVoorstel

Optie A Productie planning

2e cyclus is PO voor 15 dagen tegen gemiddelde output per dag
• PO plaatsen voordat laatste levering door SGS is gei nspecteerd is
• De rest is gelijk aan de eerste cyclus

3e cyclus is PO voor 15 dagen tegen gemiddelde output per dag
• PO plaatsen voordat laatste levering door SGS is gei nspecteerd is
• De rest is gelijk aan de eerste cyclus

Zodra de 3e cyclus 7 dagen onderweg is evalueren de partijen de samenwerking en is er een mogelijkheid om deze voort te zetten stop

te zetten op te schalen of af te schalen

4e cyclus is PO voor 15 dagen tegen gemiddelde output per dag
• PO plaatsen voordat laatste levering door SGS is geinspecteerd is

• De rest is gelijk aan de eerste cyclus

5e cyclus is PO voor 15 dagen tegen gemiddelde output per dag
• PO plaatsen voordat laatste levering door SGS is gei nspecteerd is
• De rest is gelijk aan de eerste cyclus

6e cyclus is PO voor 15 dagen tegen gemiddelde output per dag
• PO plaatsen voordat laatste levering door SGS is gei nspecteerd is

• De rest is gelijk aan de eerste cyclus

Zodra de 6e cyclus 7 dagen onderweg is evalueren de partijen de samenwerking en is er een mogelijkheid om deze voort te zetten stop
te zetten op te schalen of af te schalen

9
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d HULPTROEPEN NU
■Jr HULP VOOD BE ZDBBHELDEHVoorstel

On voorzien

Optie A In de post on voorziene kosten hebben we rekening gehouden met de volgende zaken

• Bepaalde batches halen de quality control niet ondanks onze strenge selectie en worden afgekeurd

• Kosten voor het inhuren van professionals om de operatie te laten draaien

• Valutaschommelingen

• Mogelijke hogere luchtvrachtkosten vanwege dedicated charters

• Schommelingen tot een zekere hoogte op het gebied van grondstoffen en inkoopprijs

• Eventuele recall en exposure op dat gebied en overige onvoorziene kosten

Optie B In de post on voorziene kosten hebben we rekening gehouden met de volgende zaken

• Bepaalde batches halen de quality control niet ondanks onze strenge selectie en worden afgekeurd

• Kosten voor het inhuren van professionals om de operatie te laten draaien

• Valutaschommelingen

• Schommelingen tot een zekere hoogte op het gebied van grondstoffen en inkoopprijs

10
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d HULPTROEPEN NU
■Jr HULP VOOD BE ZDBBHELDEHVoorstel

Delen van kennis ervaringen netwerk

Delen kennis ervaringen en netwerk

We kijken graag gezamenlijk naar optimaliseren van onderdelen supply chain LCH om slagkracht over en weer te

vergroten

• Testfaciliteiten Shanghai en Nederland opschaling delen van apparatuur

• Quality control in fabrieken

• Slimme dataoplossingen en zoeken van juiste partners random cargo forwarding proces

• Samen aan de slag met KLM voor uitbreiden luchtbrug

• Optimaliseren proces op Schiphol

• We bieden distributiekanaal aan voor leveringen binnen buiten de zorg via Coolblue bv voor cruciale beroepen
andere overheidsdiensten openbaar vervoer etc etc zodra schaarste zakt ter beoordeling minister Mark

Frequin

Weg vooruit

We zouden graag voor morgen 12 00 een letter of intent opstellen

11



596329

0 HULPTROEPEN NU
HULP VOOP DE ZOQCHELDEN

Contactgegevens
5 1 2e

Alqemeen Liaison Overheid

5 1 2e

BJJhMaiqmail com

5 1 2e

Finance Legal

nl5 1 2e 1 5 1 2e

5 1 2e

Inkoop Logistiek

Hulptroepen Alliantie B V is 100 eigendom van de Stichting

Hulptroepen Alliantie

KvK Hulptroepen Alliantie B V 77714806

KvK Stichting Hulptroepen Alliantie 77713761

Onze organisatie beschikt over algemene voorwaarden

vrijwilligersovereenkomsten en noodzakelijke verzekeringen
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Scenario s voor moqeliike samenwerkinq tussen LCH en Hulptroepen Alliantie

Kern van het voorstel voorwaardenScenario Overwegingen

Voorstel

Hulptroepen
15 april

Hulptroepen levert op

basis van een afname

garantie voor vaste prijs

per product in een

periode van 8 12 weken

FFP2 mondmaskers

Hulptroepen beheert de

gehele keten tot aan

aflevering bij het LCH

dit voorstel leid in praktijk tot een tweede nationaal inkoop kanaal met de mogelijke concurrentie problemen als

gevolg daarvan
5 1 1c

Prijs vooraf vastgesteld op^^^Jper masker

Betaling binnen 48 na aflevering in Nederland

De aantallen waar een afname garantie van wordt gevraagd zijn erg hoog

De samenwerking met 10 12 fabrieken waaroveral 1 a 2 Miljoen orders worden uitgezet met mogelijke
vooruitbetaling van tussen de 50 en de 100 levert een aanzienlijk risico op Belangrijk zou daarom zijn om heel

helder vast te leggen dat dit risico ligt bij Hulptroepen indien niet of niet de afgesproken kwaliteit geleverd kan

worden

Hulptroepen bepaalt bij welke partijen worden ingekocht op

basis van vooraf afgesproken kwaliteitseisen

Hulptroepen beheert het eigen distribute kanaal tot aan levering
aan het LCH middels eigen nog in te richten luchtbrug

De voorgestelde kwaliteitseisen moeten goed naast de gehanteerde kwaliteitseisen van het RIVM gelegd worden

om te bepalen of deze overeenkomen In elk geval zouden de criteria van het RIVM leidend moeten zijn

late levering is mogelijk vanaf 1 2 mei In geval van de wens om de producten te gebruiken voor een nationale voorraad zouden dit de gebruikelijke
kwaliteitscriteria voor markt toelating moeten zijn

5 1 1cFinanciering gebeurd via een krediet lijn van
Rabobank

van de

Alternatief

voorstel

Hulptroepen
15 april

Hulptroepen richt een

leverprogramma in voor

5 a 6 batches met ieder

een levertijd van 2 tot 3

weken Vooraf worden er

acceptatie criteria

opgesteld Per batch is er

een beslis moment of

een volgende batch in

bestelling gaat steeds

met maximaal 1 batch in

de pijplijn

Per batch gaat dit om rond de Per batch kan ergekozen worden om de levering aan het LCH stop te zetten met dien ter verstande dat er

steeds 1 batch nog in de pijplijn aanweziq zal zijn Het risico op meer afname is daarmee beperkt tot een

omvang van rond de|

5 1 1c

5 1 1cPrijs wordt vooraf vastgesteld ofl

delivery paid bij levering in Vianenj

igv duty 5 1 1c

bij de optie Duty Delivery Paid is er feitelijk nog steeds sprake van een tweede nationaal inkoop kanaal

Onduidelijk is de prijs per masker bij aflevering in Shanghai en de verantwoordelijkheid als bij aankomst in

Nederland blijkt dat de producten toch van onvoldoende kwaliteit zijn

Prijs wordt vooraf vastgesteld op

aflevering in Shanghai
Betaling van 50 vooruit voor iedere start batch en daarna

steeds restant bij levering in feite wordt het werk kapitaal door de

overheid geleverd

5 1 1c [igv

Het risico dat er niet wordt geleverd of er sprake is van onvoldoende kwaliteit komt financieel bij de overheid te

liggen door de werkwijze dat 50 van de order vooruit betaald wordt

Hulptroepen bepaalt bij welke partijen worden ingekocht op

basis van vooraf afgesproken kwaliteitseisen

bij het model Duty Delivery Paid is er feitelijk nog steeds sprake van een tweede nationaal inkoop kanaal

lste levering is mogelijk vanaf 1 2 mei

Hulptroepen treed op als

bemiddelaar tussenperso
on bij de bestelling van

FFP2 mondmaskers

Hulptroepen bied partijen FFP2 maskers aan bij het LCH Dit scenario bied de mogelijkheid om de bestaande kanalen en processen van het LCH te gebruiken waarbij de

activiteiten van de hulptroepen ondersteunend zijn aan die van het LCH waarbi] Hulptroepen een grate rol heeft

dan de reguliere tussen personen

Participatie
aan het LCH

als Vooraf worden er kwaliteitscriteria afgesproken
tussenperso

Hulptroepen doet kwaliteitscontrole op locatie in China In geval van de alternatieve opties wordt er aan Hulptroepen extra ruimte geboden om invulling te geven aan

hun ondernemersschap

on

Per order word een prijs vastgesteld waartegen het LCH ja of nee

kan zeggen Het LCH heeft meer regie om op order niveau partijen aan te nemen en af te wijzen in de lae optie op zowel

prijs vooraf als kwaliteit bij levering in de alternatieve optie op kwaliteit bij levering dit zelfde geld voor het

plaatsen van vervolgorders bij een specifieke fabriekAlternatief wekelijks wordt een prijs door het LCH bepaalt waar

tegen Hulptroepen in staat wordt gesteld partijen aan te bieden

die aan de gestelde criteria voldoen

Aflevering vind plaats in Shanghai alternatief aflevering in

Vianen

In Vianen wordt een kwaliteitscheck uitgevoerd door het RIVM

net als bij overiqe producten in de LCH keten
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Hulptroepen richt zich op

het vinden van leads

voor FFP2 maskers

Inkoop vind plaats via

het huidige proces zoals

dit bij LCH is ingericht

Wekelijks worden er inkoop criteria vastgesteld voor het trading
team

Dit scenario sluit het meeste aan bij de opzet en de intentie van de inrichting van het LCH als open systeem
waarin verschillende partijen op gelijkwaardige voet participeren en de krachten bundelen

Participatie
als

deelnemer

aan het LCH Hulptroepen richt zich op het vinden en bestellen van FFP 2

maskers

Hulptroepen legt purches orders voor ter bestelling door het LCH

Het reguliere LCH proces voor kwaliteitscontrole en logistiek is

hierop van toepassing

Waar is voordeel te halen

U it b re id i n g van de capaciteit van de instroom in Nederland

Middels een uitbreiding van de luchtvracht capaciteit
Hierin is synergie te halen met 1 grate luchtbrug in plaats van mogelijk twee naast elkaar

Algemene reflectie

Het LCH heeft een groat aantal mondkapjes FFP2 in de pijplijn en kan met de bestaande leveranciers opschalen om dezelfde aantallen extra mondkapjes te bestellen Onduidelijk is daarnaast op dit moment of er sprake is

van overlap in fabrieken waar wordt ingekocht Dit roept de vraag op of het dit moment wenselijk is een extra kanaal op te zetten

Nationale voorraad de behoefte van een Rationale voorraad roept de vraag op hoe deze en onder welke conditie deze het beste te realiseren is Belangrijk is om vast te stellen aan welke criteria deze voorraad moet

voldoen Omdat er moet worden uitgegaan dat deze voorraad vooral zal moeten dienen om te voorzien in acute behoefte zal de normale kwaliteitsstandaard inclusief alle keurmerken hiervoor van toepassing zijn Of de

producten die in deze periode van schaarste te verkrijgen zijn voldoen aan deze standaard is sterk de vraag De productiecapaciteit die nu in Nederland wordt opgezet zal hier mogelijk de beste oplossing voor zijn
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To |@minvws nl] i 1 2e5 1 2e

From

Sent Sat 5 16 2020 8 11 09 AM

Subject RE Aanbod type HR
Received Sat 5 16 2020 8 11 10 AM

Ja klopt Q^ybevestigt net ze blijven in gesprek

Verzonden met BlackBerry Work
www blackbeny com

5 1 2e 5 1 2e l@miuvws nlVan

Da til

Aan

Onderwerp RE Aanbod type HR

IH

5 1 2s 5 1 2e 5 1 2e 5 1 2el@minfm nl @minvws nl

Gisteren is er nog contact geweest tussen|
gesproken maar de prijs ligt hoger dan wal

■en LCH Volgens mij wordt er wel met hem hier over

Hiormaal betaalt Ik dacht 1 5 keer hoger

Verzonden met BlackBerry Work www blackberry com

Van |
Verzondtn lftrooi 3 2t 09 4S|
Aan

Onderwerp FW Aanbod type HR
|@minvws nl | l@minvws nl5 1 2e I H 5 1 2e 5 1 2e I

Groet

5 1 2s

I ms^@hulptroepen imVan

Datum vriidag 15 mei 2020 12 45 PM

|@lcbulpmiddelen nl lcliulpmiddelen nl msa@ Ichulpmiddelen nl Q

l@minbzk nl

5 1 2e 5 1 2e@1clmlpmiddelen illAan

5 1 2s 5 1 2e

5 1 2s 5 1 2eKopie 5 1 2e

l@minfin nl

Onderwerp Aanbod type IIR

5 1 2eBeste

VolgencHip de vorige mail van^^^at de tekorten ill de zorg zijn opgelost zijn wij van mening dat er beperkte meenvaarde
is voor een exclusief online zorgretailmodel voor Hulptroepen We hebben ook met meer gehoord of aanvullende capaciteit
of hulp nog ergens nuttig is Volgens mij komen we daannee in een afrondende fase als verdere hulp niet meer per se nodig
is Voor het wegwerken van de zorgschaarste zijn we immers opgeiicht

en

We hebben nog een voorraad van circa |
Nederland incl kloppende documentatie etc Wij bieden deze graag tegen inkooppiijs aan bij LCH zodat deze nuttig

gebruikt kunnen worden We kunnen deze spullen snel naar Vianen tnicken Dan blijven de spullen voor de zorg

bescliikbaar

5 1 1c

Altematief is dat we de voorraad leegverkopen aan een bredere doelgroep waaronder de consiunent vanaf bv begin
komende week Maar als preferred partner LCH hebben we de afspraak dat jullie eerste keus hebben Het zijn goede spullen
dus ze vinden vast him weg Hoor graag ofjullie er wat mee kumien willen
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Hoor graag

Greet

5 1 2©

Voor de zorghelden

Dubbel

5 1 2e

5 1 2e
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vws nl]5 1 2sTo |@minvws nl]
From

Sent Mon 4 13 2020 7 40 20 AM

Subject RE Retting mail
Received Mon 4 13 2020 7 40 20 AM

5 1 2s

3en minister misschien goed om nog even teik denk dat de 2 calls vandaag wel doorgaan met|
checken

5 1 2e en

Verzonden met BlackBerry Work www blackberry com

5 1 2e 5 1 2e

5 1 2s 5 1 2e 5 1 2s 5 1 2e

5 1 2e 5 1 2s
Dubbel

5 1 2e 5 1 2s 5 1 2s 5 1 2s

5 1 2s 5 1 2s 5 1 2e

5 1 2©

5 1 2s
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Dubbel
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| [BiUsM@minvws nl]To

From

Sent

Subject RE Stukken voor overleg ministerA WS MinFin

Received

Mon 4 13 2020 5 29 36 PM

Mon 4 13 2020 5 29 36 PM

5 1 2e

Ik reageer even alleen naar jou nav het aangepaste stnk Ik zie nog steeds geen toegevoegde waarde een opslag op de prijs
bovenop de reeds bekende opslag en weinig aandacht voor wat we hier in temien van kwaliteit voor terug krijgen wat het de

moeite waard zou maken die opslag te betalen bovenop de prijs die wij nu zelf betalen Zo heb ik nog geen voorbeeld gezien
van wat zij zouden kunnen invoeren met bijbehorende testscores op filter en fit Ik denk dat wij mmiddels een heel goed
beeld hebben wat er in China te koop is welke kwaliteit tegen welke prijs Aan de hand van hun aanbod kan ik helaas niet

beoordelen of zij in staat zijn betere producten in te kopen en dan met name op het gebied van de fit want imniddels kan

iedereen producten inkopen met een goed filter

5 1 2a

Verzondenmet BlackBerry Work
www blackberry com

5 1 2e 5 1 2e @minvwsnlVan

Da tum^naanda^3ap^202^n^^
Aan

IH

5 1 2a 5 1 2e 5 1 2a@minvws nl

5 1 2eminbzk nl

Onderwerp RE Stukken voor overleg minister VWS MinFin

|@minvws iil

Snelle eerste lezing

@Mooi dat ze willen samenwerken en snelheid is goed Maar ze knnnen met 20 min later verwachten dat dit stnk volledig is

doorgrond Daar zouden we minimaal morgen voor moeten nemen en stel morgen einde dag zou er een voorlopig ja kunnen
worden gegeven dan zou je vervolgens woensdag moeten nemen voor uitwerking contracten Dat lijkt me dus belangrijke
boodschap zo

@ vluchtaanpak nog steeds onduidelijk voor mij en zie blij vende druk op werken via coolblue Of en hoe acceptabel dat is

vereist echt heel goed uitzoeken

@ Ze hebben leads LCH overgenomen Raar Snap heel goed dat LCH sneller moet werken Maar dit Toon word ik echt

niet blij van Stel we doen dit niet Gaan leads dan misschien terug naar LCH

buiten verzoek

Gr 5 1 28

Verzonden met BlackBerry Work
www blackbeny com

5 1 2e 5 1 2e

5 1 2e 5 1 2e 5 1 2e 5 1 2e

5 1 2©5 1 2© 5 1 28 5 1 2© 5 1 2©

Volgende drie pagina's verwijderd ivm dubbel
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2eTo min vws nl]
5 1 2eFrom

Sent Fri 4 17 2020 8 57 34 AM

Subject RE Verzoek bijdrage informatieset minister Van Rijn voor dit weekend

Received Fri 4 17 2020 8 57 34 AM

Ok dank

5 1 2e 5 1 2e @minvws nlVan

Verzonden vrijdag 17 april 2020 10 55

Aan 5 1 2s 5 1 2s 5 1 2s 5 1 2s|@minvws nl

Onderwerp RE Verzoek bijdrage informatieset minister Van Rijn voor dit weekend

|@minvws nl

Ha 5 1 2e

Van mijn kant geen opmerkingen Ik denk dat de belangrijkste info voor martin vanmiddag in het gesprek komt

Groet

5 1 2s

5 1 2s 5 1 2s @minvws nlVan

Verzonden vrijdag 17 april 2020 10 51

Aan 5 1 2e 5 1 2s 5 1 2s 5 1 2sl@minvws nl

Onderwerp FW Verzoek bijdrage informatieset minister Van Rijn voor dit weekend

Urgentie Hoog

@minvws nl

Ha er moet weer een informatieset naar de Minister zie voorbeeld van 6 april Jullie nog suggesties voor het stuk over

opschalen zorg zie bijlage 2 Dit is lijn met wat we gisteren hebben aangeleverd Nog een keer expliciet aandacht vragen voor

de revalidatiezorg
Hoorqraag

5 1 2e 5 1 2e

5 1 2s 5 1 2s 5 1 2s 5 1 2s

5 1 2s

5 1 2s 5 1 2s 5 1 2s 5 1 26

Dubbel

5 1 2s 5 1 2s

5 1 2e 5 1 2s 5 1 2s 5 1 2e 5 1 2s

5 1 2s

5 1 2e

5 1 2s

5 1 2s 5 1 2s 5 1 2s 5 1 2s

5 1 2s

5 1 2s

5 1 2s 5 1 2s 5 1 2s

5 1 2s 5 1 2s

5 1 2s

5 1 2s 5 1 2e

5 1 2s 5 1 2s 5 1 2s

5 1 2s 5 1 2s 5 1 2s 5 1 2s 2 5 1 2s

5 1 2s 5 1 2s 5 1 2s 5 1 2s 5 1 2s

Volgende pagina verwijderd ivm dubbel
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To minvws nl]
From

Sent

Subject
Received

Fri 4 17 2020 10 02 50 AM

RE Verzoek bijdrage informatieset minister Van Rijn voor dit weekend

Fri 4 17 2020 10 02 50 AM

Thanks

5 1 2e 5 1 2e @minvws nlVan

Verzonden vrijdag 17 april 2020 11 40

Aan x ^|@minvws nl

^^^ @minvws nl

Onderwerp RE Verzoek bijdrage informatieset minister Van Rijn voor dit weekend

5 1 2s 5 1 2e |@minvws nlCC

5 1 2eHoi

Hierbij Ik heb in overleg met revalidatie van ex covidpatienten er expliciet aan toegevoegd we verwachten dat dat toch

wei wat graag vragen van de capaciteit van revalidatiecentra de komende tijd moet wel op tijd over worden nagedacht
Groet

5 1 2e

5 1 2e 5 1 2e

5 1 2s 5 1 2e 5 1 20 5 1 2s

5 1 2s

5 1 2e 5 1 2s 5 1 2s 5 1 2s

Dubbsl
5 1 2e 5 1 2s

5 1 2s 5 1 2s 5 1 2s 5 1 2s 5 1 2s

5 1 2e

5 1 2e

5 1 2s

5 1 2e 5 1 26 5 1 2e 5 1 2s

5 1 2s

5 1 2s

5 1 2s 5 1 2e 5 1 2s

5 1 2s 5 1 2s

5 1 2s

5 1 2s 5 1 2s

5 1 2e 5 1 2s 5 1 2s

5 1 2s 5 1 2e 5 1 2s 5 1 2s 5 1 2e

5 1 2e

5 1 2s

5 1 2© 5 1 2s

5 1 2s

5 1 2s 5 1 2e

5 1 2s5 1 2e

Volgende pagina verwijderd ivm dubbel
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i 1 2eTo ■minvws nll
5From

Sent Fri 4 10 2020 8 23 01 AM

Subject RE Verzoek bijdrage informatieset minister Van Rijn voor dit weekend

Received Fri 4 10 2020 8 23 01 AM

Dank

5 1 2e 5 1 2e @minvws nlVan

Verzonden vrijdag 10 april 2020 10 17

5 1 2s 5 1 2s |@minvws nl

Onderwerp FW Verzoek bijdrage informatieset minister Van Rijn voor dit weekend

Aan

FYI

5 1 2s

Ministerie van VWS

5 1 2sVan

Verzonden vrijdag 10 april 2020 10 16

an^M BjB^M@minvws nl

^^^^^J^jminywsml bart ^^^^^J@minbuza nl

BB^minvws nl

minvws nl

2e 5 1 2sminvws nl

5 1 2e 5 1 2e| S minvws nl

Onderwerp FW Verzoek bijdrage informatieset minister Van Rijn voor dit weekend

5 1 2sHa

Onderstaand bijdrage mbt IC capaciteit voor infoset Martin

5 1 21

5 1 2s

2s

Ministerie van VWS

5 1 2s l@minvws nlVan

Verzonden donderdag9 april 2020 11 41

5 1 2sminvws nl |@minvws nl

@minvws nl

5 1 26Aan

5 1 2e 5 1 2s|@minbuza nl |@minvws nl

Onderwerp FW Verzoek bijdrage informatieset minister Van Rijn voor dit weekend

Wat zouden we Martin mee willen geven in zijn wekelijkse vrijdag update
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Stand van zaken Duitsland Hebben we daar info over

Aanbod Luxemburg
Raad Hugo doet mee en gaat over Exitstrategie

Overig

Graag vandaag jullie reacties

5 1 2e

5 1 2e 5 1 2©

5 1 2© 5 1 2© 5 1 2© 5 1 2© 5 1 2e

5 1 2©

5 1 2©

5 1 2© 5 1 2© 5 1 2© 5 1 2e

5 1 2©

5 1 2©

5 1 2© 5 1 2© 5 1 2©

5 1 2e 5 1 2e 5 1 2e

5 1 2©

5 1 2e 5 1 2e

5 1 2e 5 1 2© 5 1 2©

5 1 2© 5 1 2© 5 1 2© 5 1 2e 5 1 2©

5 1 2© 5 1 2© 5 1 2© 5 1 2© 5 1 2©

5 1 2© 5 1 2©

5 1 2e

Dubbel

5 1 2©

5 1 2e

5 1 2e

5 1 2©
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To l@minvws nlj
minvws nl1 M

iminyws nl

Cc 3@minvws nl1

@minvws nl] Qiminvws nll iminyws nl] 1 1

1 1 3@minvws nl] I ^@min vws nl]
From

Sent Sun 4 26 2020 11 24 14 AM

Subject RE Stempel voor brief aan Chinese fabriek

Received

License to operate eml

5 1 26

Sun 4 26 2020 11 24 15 AM

Zie bijgevoegd en groet hoor

5 1 2e

5 1 2e 5 1 2e @minvws nlVan

Verzonden zondag 26 april 2020 12 33

Aan 5 1 2e 5 1 26 5 1 2e|@minvws nl l@minvws nl

2e 26 5 1 26I ^B@minvws nl 3@minvws nlCC

2eS@minvws nl

|@minvws nl

Onderwerp RE Stempel voor brief aan Chinese fabriek

|@minvws nl

Er zijn al diverse Lto s verstuurd zonder stempel inderdaad ondertekend door

Is dit een Lto zoals we ze al bij GMT in

n op briefhoofd papier
hebben zitten dan graag een cc om bij de zaak te voegen

5 1 2e

5 1 2e

Met vriendelijke groet

5 1 2e

5 1 26 |
Ministerie van Volksqezondheid Welzijn en Sport

Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag | Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag |

5 1 2©

l@minvws nl i www riiksoverheid nl

Bezoekers aan de gebouwen van de Rijksoverheid dienen zich te legitimeren dmv een geldig identiteitsbewijs
Voor bezoek aan de Algemene Leiding is een specials balie bij de receptie op de begane grond

HET NIEUWE
DONORREGISTER

Het nl«jwe Donorresbter vinir I full 2020

Kljk wat het vooi fou beteke nt op donorreglster nl

5 1 2© 5 1 2© l 5 minvws nlVan

Verzonden zondag 26 april 2020 10 01

an minvws nl

^^M@minyws n Mub^rSminuws nl

5 1 2e 5 1 2eminvws nl

5 1 2e 5 1 2e@minvws nl

Onderwerp RE Stempel voor brief aan Chinese fabriek

Hoi 5 1 26

Dank voor je bericht en wel op zondag Inmiddels zijn we geholpen net een stempel bij de minister Gelukkig was die er

Fijn weekend nog en dank voor je hulp
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Haitelijke groet 5 1 2e

Verzonden met BlackBeny Work
www blaekbeiTy com

5 1 2e 5 1 2e @minvws iilVan

Datum zondag 26 apr 2020 9 42 AM

~J@minvws nlAan

Kopie b7miimvs nl

3^iin i i tvws nl

|@minvws nl

3 111 11vws nl I l@minvws nl

l@miiivws nl

Onderwerp RE Stempel voor brief aan Chinese fabriek

»

Hallo 5 1 2e

Ik geloof niet dat wij zo een stempel hebben

Misschien heeft secretariaat GMT wel zo een stempel

Met vriendelijke groet

5 1 2e

Ministerie van Volksqezondheid Welzijn en Sport

Directie Internationale Zaken

Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag

Postbus 20350 j 2500 EJ | Den Haag

Kamer ^^^^| Telefoon

5 1 2e

5 1 2e |@minvws nl

5 1 2e 5 1 2e @minvws nlVan

Verzonden vrijdag 24 april 2020 14 05

@minvws nlAan

I l@minvws nl

Onderwerp FW Stempel voor brief aan Chinese fabriek

CC

Hoi 5 1 2e

Ook voorjou Weet jij of dit kan Heeft haast

Verzonden vrijdag 24 april 2020 14 02

Aan 5 1 2eH @minvws nl

2e l@minvws nlCC

Onderwerp Stempel voor brief aan Chinese fabriek

Via deze weq een vraag over een stempel voor een naar China verstuurde brief Gaat om een licence to operate getekend door

en de geadresseerde fabriek vraagt erom Schijnt dat in China gebruikelijk is dat brieven van overheden die

hebben Komt het je bekend voor Graag hoor ik het en dank vast

5 1 2e

Hartelijke groet

5 1 2e

5 1 2e 5 1 2e
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Ministerie van VWS

Parnassusplein 5

2511 VX Den Haag

t

e 5 minvws nl
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Ministry of Health Welfare and Sport

Return address PO Box 20350 2500 EJ The Hague

Directorate General

Curative Care

Department of

Pharmaceutical Affairs and

Medical Technology

Address for visitors

Parnassusplein 5

2511 VX The Hague
T 070 340 79 11

F 070 340 78 34

PO Box 20350

2500 EJ The Hague

NLD

www rijksoverheid nl

Information

TO WHOM IT MAY CONCERN

22 April 2020

License to operate

Date

Subject
5 1 2e

minvws nl

Our reference

1669579 203830 GMT

All correspondence addressed

to the postal address quoting
date and reference of this

letterThe State of The Netherlands the Ministry of Health Welfare and Sport states

hereby that

The coronavirus COVID 19 outbreak has a big impact on the Netherlands

and therefore a wide range of relevant organisations are working

together

1

2 Mediq is in partnership with the State of the Netherlands specifically the

Dutch Ministry of Health Welfare and Sport working on supporting the

Netherlands during the COVID 19 crisis

3 Mediq and the Dutch Ministry of Health Welfare and Sport have

authorised Relief Goods Alliance BV RGA as a preferred partner in

sourcing quality assurance and logistics of Medical Respiratory Masks that

are needed to support the Netherlands during the COVID 19 crisis by
granting Relief Goods Alliance BV RGA this License to operate

This License to operate will be granted from the 22nd of April 2020 until 1st

of July 2020 for orders of the above mentioned supplies with the following
manufacturers A Anhui Ryzur Medical Equipment Manufacturing Co Ltd

B en B Shandong Shengquang New Materials Co LTD

4

During the period as mentioned in paragraph 4 Mediq and Relief Goods

Alliance BV RGA are undertaking all reasonable efforts to continuously
supply the Netherlands with high quality medical products sourcing and by
securing volumes for weekly cycles for a minimum of 12 weeks executed

in compliance with all relevant rules and regulations

5

Page 1 of 2
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Directorate General

Curative Care

Department of

Pharmaceutical Affairs and

Medical Technology

6 This License to operate is governed by the laws of The Netherlands

Our reference

1669579 203830 GMT

The State of The Netherlands

The Ministry of Health Welfare and Sport
5 1 2e

5 1 2e

5 1 2e

I S ♦n

5 1 2e
£

I 8Reliftf Goods Alliance BVV RGA^

4254
5 1 2e

Mediq

Page 2 of 2
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5 1 2eTo

^@minvws nl] | minvws nl]

|@minbuza nl]Cc

minvws nl]
From

Sent Fri 4 10 2020 8 27 00 AM

Subject RE Verzoek bijdrage informatieset minister Van Rijn voor dit weekend

Received Fri 4 10 2020 8 27 00 AM

Correctie was LUX minBZ in gesprek met NL minBZ

5 1 2e 5 1 2e @minvws nlVan

Verzonden vrijdag 10 april 2020 10 24

Aan 5 1 2© 5 1 2© 5 1 2s 5 1 2©|@minvws nl |@minvws nl

@minvws nl

I] ^^^®minvws nl

J@minvws nl

Onderwerp RE Verzoek bijdrage informatieset minister Van Rijn voor dit weekend

|@minbuza nl5 1 2© 5 1 2© 5 1 2©|@minvws nl bart jCC

Hallo

Een tekst van mijn kant is dan niet meer nodig over repatriering ^^^heeft het zo mijn deel helder geformuleerd zie geel

Misschien moeten we ook nog noemen dat we ook met ZN in gesprek zijn hierover Zie toevoeging in rood

5 1 2e

Vriendelijke groet
5 1 2e

5 1 2e [@minvws nlVan

VerzondemvrijdaglO april2020 10 21

lan H rih1

C UftjO@minvws nl [
^^^^^[@minvws nl ^|

5 1 2e 5 1 2e @minvws nl

5 1 2© 5 1 2e 5 1 2©@minvws nl |
|@minvws nl5 1 2e 5 1 2© 5 1 2e@minbuza nl

Onderwerp RE Verzoek bijdrage informatieset minister Van Rijn voor dit weekend

Ik voegde nog een zinnetje toe mbt LUX

5 1 2© 5 1 2© @minvws nlVan

Verzonden vrijdag 10 april 2020 10 16

l@minvws nlAan

5 1 2© 5 1 2©a@minvws nl minvws nlCC

5 1 2© 5 1 2e 5 1 2©U@minvws nl

l@minvws nl

|@minbuza nl |@minvws nl

Onderwerp FW Verzoek bijdrage informatieset minister Van Rijn voor dit weekend

5 1 2eHa

Onderstaand bijdrage mbt IC capaciteit voor infoset Martin

5 1 21
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5 1 21

5 1 2e

Ministerie van VWS

5 1 2e l@minvws nlVan

Verzonden donderdag9 april 2020 11 41

J
26 M 5 1 26l@minvws nl

Onderwerp FW Verzoek bijdrage informatieset minister Van Rijn voor dit weekend

l@minvws nl bart

@minvws nl26 5 1 26|@minbuza nl

Wat zouden we Martin mee willen geven in zijn wekelijkse vrijdag update

Stand van zaken Duitsland Hebben we daar info over

Aanbod Luxemburg
Raad Hugo doet mee en gaat over Exitstrategie
Overig

Graag vandaag jullie reacties

5 2e

^^^3@minvwsr l

Verzonden woensdag 8 april 2020 18 43

Aan

5 1 2eVan

5 1 2® jgminvws n

S^^B@minvws nl

MjSminvA^ |
5 1 2®^B@minvws nl

5 1 2® |@minvws nl ii n in i nl

minvws ni ^^^^^E5 1 2«|@minvws nl [@minvws nl

I26 l@minvws nl |minvws nl

5l@minvws nl |@minvws nl |@minvws nl

2e 5 1 2®[@minvws nlCC

l@minvws nl

Onderwerp Verzoek bijdrage informatieset minister Van Rijn voor dit weekend

Dag collega s

Het debat is nog in voile gang maar via deze weg alvast de uitvraag voor de informatieset van vrijdag Net als vorige week

ontvangt minister van Rijn op vriidaq een setje actuele informatie op de actielijnen waar hij verantwoordelijk voor is tijdens de

crisis Verzoek is daarom aan jullie of jullie weer vrijdag om 14 00 uur op de ondenstaande onderwerpen een stand van zaken die

ie hebt afaestemd met ie directeur willen aanleveren bii mii ik zorg dat het gebundeld bij minister komt zoals de vorige
informatieset in de bijlage met update 6 april Vraag aan jullie is om opnieuw de stand van zaken aan te leveren echt 1 a4

max met de laatste stand van zaken als er niet meer te melden is beperk je tot een paar zinnen Mag waar relevant een

cijfermatige bijlage bij Gaat om de volgende onderwerpen

Beademingsapparatuur
afgestemd met Bas

IC capaciteit
met Bas

Hulpmiddelen
Productie in Nederland

Geneesmiddelen

Verdeling
Internationale opschaling
Nationale opschaling Fase 3

format is al

^ format is al afgestemd

1

2

3

4

5

6

7

8
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9 Specifieke aan Reguliere Zorg
10 Financiele situatie CZ

11 Aandachtspunten specifieke domeinen cure bijv mondzorg geboortezorg of ZZ en

Productie in Nederland is toegevoegd a Is los them a

Greet

5 1 2eI

Ministerie van Volksaezondheid Welzijn en Sport | Directie Bestuurlijke en Politieke Zaken BPZ |

Pamassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag | Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag |

grfi
rY Tr AMo m I |
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[mBa@minw s nllTo 1 1 minvws nll
5 1 2e |@minvws nl] I ] H@minvws nl]

From

Sent Wed 4 8 2020 5 05 54 PM

Subject FW Verzoek bijdrage informatieset minister Van Rijn voor dit weekend

Received Wed 4 8 2020 5 05 54 PM

Informatieset DGCZ CQVID19 6 april 2020 docx

Zie verzoek Graag update van de beademingsapparatuur
Hoe gaan we deze week in de tabel zetten Wat geleverd is in week van 5 april in de kolom van gereaiiseerd opnemen En

daarnaast ook de prognose laten staan

Groet

5 1 2©

5 1 2e 5 1 2e

5 1 2© 5 1 2© 5 1 2e 5 1 2© 5 1 2©

5 1 2©

5 1 2©

5 1 2e

5 1 2e 5 1 2e 5 1 2e 5 1 2e

5 1 2©

5 1 2©

5 1 2© 5 1 2© 5 1 2e

5 1 2e 5 1 2©

5 1 2e

5 1 2© 5 1 2e

5 1 2© 5 1 2e 5 1 2e

5 1 2e 5 1 2e 5 1 2© 5 1 2© 5 1 2©

5 1 2© 5 1 2© 5 1 2© 5 1 2© 5 1 2©

5 1 2© 5 1 2©

Dubbel

5 1 2©

5 1 2©

5 1 2©

| Adviseur Dlrecteur Generaal Curatieve Zorg DGCZ |
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Dubbel

5 1 2e
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i[KUifl@nninvws nl]2e 5 1 2eTo minvws nl]

@minvws nl]1 2eCc
i 1 2eFrom

Sent Mon 3 23 2020 11 20 53 AM

Subject RE Contact voor levering monderkapjes
Received Mon 3 23 2020 11 20 54 AM

Dank op verzoek van de gegevens van Vektis aan gemaild5 1 2e 5 1 2e

fy lpf vrienHeliike ppopt

5 1 2e

I
Ministerie van Volksqezondheid Welziin en Sport

Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag | Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag |

imlnvwsjT^www rij ksoverheid nl

Bezoekers aan de gebouwen van de Rijksoverheid dienen zich te legitimeren dmv een geldig identiteitsbewijs
Voor bezoek aan de Algemene Leiding is een speciale balie bij de receptie op de begone grond

HET NIEUWE
DONORREGISTER

Het nleuwe DonorregKter vanaf 1 lull 2020

Ki k wat hei voor Jon betekent op dororregister nl

5 1 2e 5 1 2e @minvws nlVan

Verzonden maandag 23 maart 2020 10 19

Aan 1 2e l@minvws nl

^|@minvws nl2eCC

Onderwerp FW Contact voor levering monderkapjes

5 l 2eHoi

5 1 2e5 1 2eOmdat ik niet weet wie

koppelen

is even aanjou bij Vektis is |kunnen5 1 2e aan

Als wij hier nog iets in moeten doen hoor ik graag van je

5 1 2e @minvws nlVan

Verzonden maandag 23 maart 2020 10 16

Aan

Onderwerp RE Contact voor levering monderkapjes

5 1 2e 5 1 2e @minvws nl

5 1 2eDenk het beste als ze even rechtstreeks contact opnemen mel |van Vektis Hij is| van Vektis

Gr

5 1 2e 5 1 2e @minvws nlVan

Verzonden maandag 23 maart 2020 09 04

Aan

Onderwerp FW Contact voor levering monderkapjes

Urgentie Hoog

5 1 2e 5 1 2e @minvws nl
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Hoi 5 1 2e

Kun jij hier misschien iets zinnigs overzeggen

5 1 2e

5 1 2e 5 1 2e l@minvws nlVan

Verzonden zondag 22 maart 2020 23 06

Aan 5 1 2e 5 1 2e | 5 mirwws nl

Onderwerp FW Contact voor levering monderkapjes

5 1 2eHa

Kun jij wellicht beantwoorden of externen iets met deze codes van Vektis kunnen doen Ze willen zorgaanbieders een inkoop
portaal bieden vlgs mij en nu doen ze dat met de hand op basis van de openbare data

Ik weet er zelf niets van

Groet

5 1 2e

i^^^3 53gmail com

Verzonden zondag 22 maart 2020 22 58

Aan

Onderwerp Re Contact voor levering monderkapjes

Van 5 1 2e

5 1 2e 5 1 2e l@minvws nl

Beste

Zou jij oils morgen kunnen koppelen aan de jniste mensen voor de AGB code iinplementatie bij Vektis Ofmensen die

weten waar je moet zijn Op die inanier kiinnen we de API van Vektis in de webshop van Coolblue gaan toepassen
waardoor we kunnen garanderen dat de spullen in de zorg terecht komen Dan kunnen we woensdag gaan uitleveren

https www agbcode nl Webzoeker

Groet

Mob

Sent with Shift

| mirr s nlOp zo 2^n^^020 om 10 44 sclireef

Beste^™

5 1 2e

5 1 2e

Dank voor het gesprek van zojuist Je hebt aangegeven dat je samen met een aantal grote bedrijven in staat bent om een

volume mondmaskers naar Nederland te brengen met eigen voorfinanciering op FFP2 niveau N95 Er zijn al zorginstellingen
met name 2 lijns zorg die willen afnemen begrijp ik

Ik adviseer je contact op te nernen met

Hij kan je informeren over het landelijk inkoopteam

Daarnaast kun je bellen met het GGD GHOR ROAZ team die over de prioritaire verdeling gaat

””|hoe je het beste jullie volume kunt laten distribueren

Vriendelijke groet

5 1 2e

5 1 2e
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HET NIEUWE
DONORREGISTER

Het nieuwe Donorregister vanaf 1 juli 2020

Kljk wat het voor ou betekent op donorreglster nl

Groet

MoblJ
Twitter
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5 1 2e 5 1 2bTo @minvws nl]

|@minvws nl]
^^^B@minvws nl]

3@minvws nl]I5 1 2e 5 1 2©Cc 111
5 1 2eFrom

Sent Fri 4 10 2020 2 07 32 PM

Subject RE Verzoek bijdrage informatieset minister Van Rijn voor dit weekend

Received Fri 4 10 2020 2 07 32 PM

Hoi

Zit wel iets van verschil in in die zin dat dit gaat om mensen die semi acute zorgvragen hebben en daar nu mee thuis blijven
denk aan de hartaanvallen vermoedens van kanker etc Dat is niet de bedoeling die mensen moeten gewoon de arts bellen

NZa traject zit daar net iets achter planbaar urgent komt het dichtst bij acuut maar is nog steeds pianbaar Uitgesteld electief

en revalidatie komt daar weer achteraan

InEen NHG LHV waren hieral mee bezig zij komen met boodschap Uiteraard goed om naar samenhang met NZa traject te

kijken Waar het in de infoset komt is mij om het even

Groet

5 1 2© 5 1 2© @minvws nlVan

Verzonden vrijdag 10 april 2020 15 47

Aan |@minvws nl

^|@minvws nl

A
j ^^^^^|@minvws nl 5 1 2©

2© 3@rninvws nl

Onderwerp FW Verzoek bijdrage informatieset minister Van Rijn voor dit weekend

5 1 2bHoi

Zie hieronder Kennelijk zijn er in het koepeloverieg MSZ HA zorg en VenVN ook afspraken gemaakt over communicatie over

andere zorg Dat is natuurlijk heel mooi want passend in ons idee om spoedig te communiceren daar waar het kan Wei lijkt
het me goed als we goed in beeld houden wat er al wel niet door wie wordt gecommuniceerd en daarop goede afstemming
houden met de NZa over hun traject Dat je het even weet

5 1 2b

Verzonden vrijdag 10 april 2020 15 22

Aan

5 1 2©Van

• 2e @minvws nl

J^nTinvwsjTl
Onderwerp RE Verzoek bijdrage informatieset minister Van Rijn voor dit weekend

1 2©CC

Ha 5 1 2b

Dank

Ik zit er aan te denken om dit stukje

5 1 21

5 1 2e5 1 2©Om dat te plaatsen onder kopje reguliere zorg Ik is deze actie dan ook afgestemd met

bezig met reguliere zorg

of Zij houden zich

sens om dit onder het kopje reguliere zorg te plaatsen Komt er vanuit jullie nog een update voor de informatieset van

terd

Groet

5 1 2e

5 1 2b 5 1 2e ^minvws nlVan

Verzonden vrijdag 10 april 2020 13 45

Aan ^^^3 5 minvws nl5 1 2e
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5 1 2e 5 1 2© l 5 minvws nlCC

Onderwerp RE Verzoek bijdrage informatieset minister Van Rijn voor dit weekend

Hoi

Bijgaand bijdrage voor punt 10 voor de weekendset Van

Groet

had je al separaat ontvangen5 1 2e

5 1 2e

5 1 2e 5 1 2©

5 1 2© 5 1 2e 5 1 2© 5 1 2e 5 1 2©

5 1 2©

5 1 20

5 1 2e

5 1 2© 5 1 2© 5 1 2© 5 1 2©

5 1 2©

5 1 2©

5 1 2© 5 1 2© 5 1 2©

5 1 2© 5 1 2©

5 1 2©

5 1 2© 5 1 2©

5 1 2© 5 1 2© 5 1 2©

5 1 2©5 1 2©

5 1 2© s

5 1 2© 5 1 2© 5 1 2©

5 1 2©

5 1 2© 5 1 20 5 1 2© 5 1 2e 5 1 20

5 1 2©

Dubbel

5 1 2e

5 1 2e
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2© 5 1 2b 5 1 2b 5 1 2s 5 1 2bTo 8 minvws nll‘ @minvws nll
5 1 2eminvws nl] |@minvws nl]5 1 2b

From

Sent Mon 3 23 2020 8 20 24 AM

Subject RE Contact voor levering monderkapjes
Received Mon 3 23 2020 8 20 24 AM

Mocht een ingang bij Vektis nodig zijn |@vektis nl5 1 2b

5 1 2b

Verzondenmet BlackBeny Work
www blackbeiiy com

5 1 2e l@mmvws nlVau

Datum maandag 23 nut 2020 9 03 AM

I

5 1 2e 5 1 2e@minvws nl [@minvws nl JAan 5 1 2b

2e l@minvws nl

Onderwerp RE Contact voor levering monderkapjes

Ikqaer even achteraan

5 1 2© 5 1 2© |@minvws nl

Verzonden maandag 23 maart 2020 09 03

Van

5 1 2e 5 1 2©|@minvws nlAan 5 1 2©

| S minvws nl

5 1 2a |@minvws nl

Onderwerp RE Contact voor levering monderkapjes

CC

5 1 2bVolgens mij ligt AGB codes bij PZo Ik zou even checken bij bijv

5 1 2b 5 1 2b @minvws nlVan

Verzonden maandag 23 maart 2020 09 00

Aan 5 1 2b l@minvws nl5 1 2b

5 1 2b 5 1 2b @minvws nlCC

Onderwerp FW Contact voor levering monderkapjes

Urgentie Hoog

Goedemorgen allemaal

buiten verzoek

Kan een van jullie ^^^Jhierbij verder helpen

5 1 2©Gr

5 1 2© 5 1 2© @minvws nlVan

Verzonden maandag 23 maart 2020 08 30

Aan

Onderwerp FW Contact voor levering monderkapjes

Urgentie Hoog

5 1 2e 5 1 2s l 5 minvws nl

Hoi 5 1 2©

Zie onder Is er iemand van zorginkoop die deze vraag wellicht kan beantwoorden

5 1 2e

Volgende twee pagina's verwijderd ivm dubbel
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invws nl]To

| [Um@minvws nl]Cc

From

Sent Thur 4 9 2020 10 11 32 AM

Subject RE Verzoek bijdrage informatieset minister Van Rijn voor dit weekend

Received Thur 4 9 2020 10 11 33 AM

5 1 2e

5 1 2e @minvws nlVan

Verzonden donderdag9 april 2020 12 11

Aan @minvws nl

|@minvws nl

Onderwerp RE Verzoek bijdrage informatieset minister Van Rijn voor dit weekend

5 1 2e 5 1 2e 5 1 2s |@minvws nlCC

OK Bij wie mag ikaanleveren

5 1 2e 5 1 26 |@minvws nlVan

Verzonden donderdag9 april 2020 12 09

Aan minvws nl

5 1 2e 5 1 2e^B@minvws nl

Onderwerp FW Verzoek bijdrage informatieset minister Van Rijn voor dit weekend

pminvws nlCC

Kan jij iets aanleveren over de TOGS Voor morgenvroeg stavaza stukHE^i

Grt 5 1 26

5 1 2e 5 1 2e pminvws nlVan

Verzonden donderdag9 april 2020 11 31

Aan 5 1 26 5 1 2© 5 1 26 5 1 2e 5 1 2©|@minvws nl Pminvws nl

m
@minvws nl

2e 5 1 2© 5 1 2© 5 1 2© 5 1 2epminvws nl pminvws nl

@minvws nl

Onderwerp RE Verzoek bijdrage informatieset minister Van Rijn voor dit weekend

Ik denk ook stavaza TOGS en samenloop rijksregeling

Voor uitwerking catastroferegeling zouden we kunnen melden hoe we de scheidinq tussen coronakosten wel en

continuiteitsbijdrage niet in de regelgeving vorm willen geven g|
met FIN over dekking van catastroferegeling uit rijksbijdrage uit za

3 eens Kunnen we dat melden plus stavaza gesprek
en Hoekstra ipv premie IAB eens

5 1 2e 5 1 2e l 5 minvws nlVan

Verzonden woensdag 8 april 2020 22 28

C rninvwTnkTB

invws nl

^B@m[nywsjil
l l 5 1 2©| 5 minvws nl

Onderwerp RE Verzoek bijdrage informatieset minister Van Rijn voor dit weekend

Ha misschien nog iets over stavaza uitwerking catastroferegeling Realiseer me dat ik zelf niet helemaal scherp op hoe t

hiermee staat maar geldt mss alleen voor mij ©

5 1 2© 5 1 2© pminvws nlVan

Verzonden woensdag 8 april 2020 21 06

an I

|^^J cOrninvv s [i ^^3^^B@minvws nl

5 1 20 5 1 2©| 5 minvws nl

Onderwerp FW Verzoek bijdrage informatieset minister Van Rijn voor dit weekend

Ha

Zie onderstaand verzoek zou jij willen ophalen Ik denk zelf aan twee onderwrpen
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1 Stavaza stroomschema NZa_[checj ^^^3of ze kort iets kan aanleveren

2 Stavaza prestaties check

hebben jullie nog aanvullingen

of ze vrijdagochtend iets kan aanleveren5 1 2©

E 5 1 2e

Grt 5 1 2©

5 1 2e 5 1 2©

5 1 2© 5 1 2© 5 1 2© 5 1 2© 5 1 2©

5 1 2©

5 1 2©

5 1 2©

5 1 2© 5 1 2© 5 1 2© 5 1 2©

5 1 2©

5 1 2©

5 1 2© 5 1 2© 5 1 2©

5 1 2e 5 1 2©

5 1 2©

5 1 2e 5 1 2©

5 1 2© 5 1 2© 5 1 2©

5 1 2© 5 1 2© 5 1 2© 5 1 2© 5 1 2©

5 1 2© 5 1 2© 5 1 2© 5 1 2© 5 1 2©

5 1 2© 5 1 2©

5 1 2©

Dubbel

5 1 2©

5 1 2e

5 1 2e

5 1 2©
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| [BiUsM@minvws nl]To

From

Sent Mon 3 23 2020 11 56 13 AM

Subject Re Contact voor levering monderkapjes
Received Mon 3 23 2020 11 56 27 AM

Beste 5 1 2e

Zeei bedankt

Groet

Mob I

Op ma 23 nut 2020 om 12 20 schreef IH |@minvws nl5 1 2e

Geachte

5 1 2eOp verzoek van| |hierbij de naam en telefoonnummer van contactpersoon

5 2e
|van Vektis Hij is| van Vektis 5 1 2e5 1 2b

Met vriendelijke groet

5 1 2e 5 1 2©

V

| 5 1 2e

Ministerie van Volksqezondheid Welziin en Sport [

Parnassusplein 5 I 2511 VX I Den Haaq I Postbus 20350 2500 EJ Den Haag |

5 1 2e

Ex| @minvws nl www riiksov9rheid nl

Bezoekers aan de gebouwen van de Rijksoverheid dienen zich te legitimeren dmv een geldig identiteitsbewijs

Voor bezoek aan de Algemene Leiding is een speciale baiie bij de receptie op de begone grand

HET NIEUWE
DONORREGISTER

HetnteuweDonofregister vanari juli 2020

Kijk wat hei voor |ou betekerw op donorreglsler nl

Volgende twee pagina's verwijderd ivm dubbel
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[^Q^S@minvws n|]5 1 2eTo
l 2eFrom

Sent Thur 4 9 2020 10 22 49 AM

Subject RE Verzoek bijdrage informatieset minister Van Rijn voor dit weekend

Received Thur 4 9 2020 10 22 49 AM

Ha 5 1 2©

Zelfde roll

Greet 5 1 2e

5 1 2e 5 1 2e @minvws nlVan

Verzonden donderdag9 april 2020 12 08

Aan 5 1 26 5 1 2e |@minvws nl

Onderwerp FW Verzoek bijdrage informatieset minister Van Rijn voor dit weekend

5 1 2©Ha

5 1 26 heeft me gevraagd de bijdragen van PZo voor de informatieset aan Martin te bundeien en vrijdagochtend naar jou en

aathem te sturen voor een check voordat die naar

Hoe wil jij dit doen houd je het in eigen hand of wil je mij dezelfde rol geven

Me^i^roet
5 1 2©

5 1 2e

Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
Directie Zorgverzekeringen

M@minvws nleJ

5 1 2e 5 1 2e

5 1 2© 5 1 2© 5 1 2© 5 1 2© 5 1 2©

5 1 2©

5 1 2© 5 1 2© 5 1 2© 5 1 2© 5 1 2©

5 1 2©

Dubbel

5 1 2e 5 1 2e

5 1 2© 5 1 2© 5 1 2© 5 1 2© 5 1 2©

5 1 2©

5 1 2© 5 1 2© 5 1 2© 5 1 2© 5 1 2©

5 1 2©

5 1 2e 5 1 2©

Volgende twee pagina's verwijderd ivm dubbel
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5 1 2e

5 1 2s

5 1 2e

To •minvws nl]

H@minvws nl] 5 1 2e 5 1 2eCc |@minvws nl]
5 1 2s @minvws nl]

5 1 2sFrom

Sent Fri 4 17 2020 11 59 05 AM

Subject RE Verzoek bijdrage informatieset minister Van Rijn voor dit weekend

Received Fri 4 17 2020 11 59 05 AM

buiten verzoek

Verzonden met BlackBeiry Work
www blackbeny com

5 1 2eVan

Da tum^riidagr7ap^02 M 46

Aan By miuvws ni

Kopi e j I nl

niinvws nl

Ouderwerp RE Veizoek bijdrage infonnatieset minister Van Rijn voor dit weekend

l@niinvws nl

5 1 2e

5 1 2eHoi

Dank Ik voeg dat toe Inderdaad beter als jullie er wat dichterop kunnen zitten maar lopen de hele tijd veel lijnen langs elkaar

heen Dat schiet er dan bij in Bovendien is t nog een moving target waar we mee werken en denk ik dat een deei van het

vraagstuk meer naar CZ terrein verschuift protocollen bijvoorbeeld daar deden zowel jij als^^^een voorzet voor

Afijn In de bijlage een overzicht van de deadlines Jouw naam ook toegevoegd omdat het voor volgende week handig is om

nauwer op te trekken Misschien goed als we de week ook starten met een belmoment

Hoor graag
Groet

5 1 2s

5 1 2e 5 1 2e @minvws nlVan

Verzonden vrijdag 17 april 2020 12 38

Aan 5 1 2s 5 1 2s 5 1 2e 5 1 2s|@minvws nl

Onderwerp RE Verzoek bijdrage informatieset minister Van Rijn voor dit weekend

|@minvws nl

Hoi 5 1 26

Vaniiit ons CZ clubje geen opmerkmgen Omdat wij Iiet hele proces met van dichtbij liieekrijgen ook best wel lastig om te

bepalen wat er mist of anders zou moeten

Eventiieel kun je bij deze zinnog eerstelijnszorgaanbieders toevoegen na zorginstelliugen

Mondzorg en paramedie is ook flink bezig met protocollen maar zijn geen instellingen

Eerste beeld is dat er veel richtlijnen en protocollen zijn voor zorginstellingen al sinds

het begin van de crisis

Verzonden met BlackBeiry Work
www blackbeny com
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5 1 2© 5 1 2© @ininvws nlVan

Datum vrijdag 17 apr 2020 10 40 AM

Aan |@ininvws ulIH l@minvws nl5 1 2e 5 1 2© 5 1 2e

|@minvws nl

@minvws nl @minvws nlKopie

Onderwerp FW Verzoek bijdrage infonnatieset minister Van Rijn voor dit weekend

5 1 2e 5 1 2e 5 1 2e

Dag alien

Om 14u meet er een informatieset naar de minister voor het weekend Ik heb in bijlage vDocument3 een voorzet gedaan voor

onze bijdrage op basis van wat er in de nota voor het gesprek met ^^^^vanmiddag staat

Graag jullie feedback en aanvullingen liefst voor 1300

Later kom ik ook nog met een aanzet van een gedachtelijn voor de brief van volgende week Ook die moet vandaag aangeleverd
worden

Groet

5 1 2©

5 1 2© 5 1 2©

5 1 2© 5 1 2© 5 1 2e 5 1 2© 5 1 2©

5 1 2©

5 1 2s

5 1 2©

5 1 2e 5 1 2© 5 1 2© 5 1 2©

5 1 2©

5 1 2©

5 1 2© 5 1 2© 5 1 2e

5 1 2© 5 1 2s

5 1 2©

5 1 2s 5 1 2s

5 1 2© 5 1 2© 5 1 2s

5 1 2© 5 1 2e 5 1 2© 5 1 2© 5 1 2s

5 1 2©

5 1 2©

5 1 2© 5 1 2©

5 1 2s

5 1 2© 5 1 2©

5 1 2©5 1 2©

Dubbel

5 1 2s

5 1 2©

Volgende pagina verwijderd ivm dubbel
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5 1 2e |j 5 1 2e5 1 2e 5 1 2b i 1 2e 5 1 2eTo gg 5 1 2e

Hi 515 1 2s

5 1 2e

Cc E9@cninvws nl]
From

Sent Tue 4 14 2020 5 27 08 PM

Subject RE Mondkapes initiatief de Hulptroepen
Received Tue 4 14 2020 5 27 08 PM

5 1 2eBestej
Dank voor het doorsturen We zijn op de hoogte van dit initiatief en er zijn gesprekken gaande
Vnendelijke groet

5 1 2e

5 1 2e

Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
Directie Geneesmiddelen en Medische Technologie
Postbns 20350 2500 EJ Den Haag

5 1 2e

5 1 2b 5 1 2eVan

Datum maandag 13 apr 2020 4 00 PM

Aan ^^_^

Kopie |
Ouderwerp RE Mondkapes initiatief de Hulptroepen

5 1 2e1 2e 5 1 2et mckinsey com

5 1 2bl l @ininvws nl

5 1 2e van VWS in zij gaat hieroverIk copieer

Dank

5 1 2b

From

Sent Sunday April 12 2020 10 32 PM

5 1 2b

5 1 2bTo

Subject FW Mondkapes initiatief de Hulptroepen

5 1 2e
5 1 2e

5 1 2e

Hoi

Ik zie dat we vaker dit soort voorstellen vragen al krijgen Ik hoor graag of je wil dat ik deze doorstuur of niet Gegeven dat Q
KLM Coolblue en NS hierbij aan tafel zaten leek het me relevant om door te sturen maar mocht je Never hebben dat ik al meteen

nee zeg laat me dat dan gerust weten Ik geloof dat een reactie op deze korte termijn de meeting met minister Van Rijn is morgen

om 14 00 eigenlijk niet mogelijk is maar goed

Met vriendelijke groet

iei

Email

Assistant]
mckinsev com

| Tel E mail 5

From

Sent SiSk^Ap^^^^D20 10 29 PM

To

| De Issuemakers | 5 1 2b | 5 issuemakers nlCc

U^y^gmailxom1 jjM£3 5 gmail com

Subject Mondkapes initiatief de Hulptroepen

of ik hem metjou in contact kon brengen ^^^^heeft een initiatief opgezet met KLM

Coolblue Flexport om 120 min mondkapjes naar Nederland te halen voor verzorgings en verpleegtehuizen Die waren eerst niet

nodig volgens de LCH maar afgelopen vrijdag ontving^^^^een noodkreet van

5 1 2eIk ben gevraagd door|

5 1 2e pm
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alsnog een voorstel in te leveren Vandaag Met de overheid hem echter weten dat hij dan wel volledig gebruik moet maken van alle

LCH kanalen Dit biedt wellicht niet dezelfde oplossing die het consortium biedt in hoeveelheden op korte termijn of in de

fijndistributie in Nederland dat moet nu uitgezocht worden

van bedrijven om een oplossing te zoeken

^Jvraagt zich af een jij of iemand anders uit het bedrijfsleven een bemiddelende rol zou kunnen spelen hierin

Groeten

Szit morgen met de minister samen met het hele consortium

Tel

Email I mckinsev com

ll E mail | l 5 mckinsev com

McKinsey Company Amstel 344 1017 AS Amsterdam the Netherland
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5 1 2e

5 1 2e li 5 1 2e

5 1 2eTo

Cc H@minvws nl]
From

Sent Fri 5 15 2020 4 02 49 PM

Subject RE Aanbod type HR

Received Fri 5 15 2020 4 02 49 PM

Is de prijs inclusief vervoer naar Nederland

Goed om eens te vragen

Idem de prijs voor ffp
5 1 2e

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry corn

5 1 26Van ^H
Datum vrijdag 15 mei 2020 5 04 PM

Aan |
Kopie

Onderwerp Re Aanbod type HR

^^KgJmmbzknl
l@miiivws nl

Dat le stopt bedoel je Misschien toch eens achterhalen hoe het komt

De clnnugisclie masker zijn echt extreem veel te duur totaal 750k te duur Ik wou dat ik ze zo snel verdiende

We kunnen even vragen wat hij voor de FFP2 wil hebben

Hartpliikp groet
5 1 2e

5 1 2e

5 1 2e

5 1 2e

Op 15 mei 2020 om 15 24 heeft [@minbzk iil het volgende gesehreven5 1 2© 5 1 2e

5 1 2e

Ditklinkt goed
5 1 2e

Dubbel

5 1 2e 5 1 2e 5 1 2e

Volgende twee pagina's verwijderd ivm dubbel



596520

teUaiB@minvws nl]5 1 2e 5 1 2eTo |@minvws nl]
From coronaGMT

Sent Fri 5 14 2021 8 07 02 AM

Subject FW Stukken voor overleg minister VWS MinFin

Received Fri 5 14 2021 8 07 03 AM

5 1 2s 5 1 2e @minvws nlVan

Verzonden zondag 12 april 2020 17 03

Aan 5 1 2e 5 1 2s |@ minvws nl

Onderwerp RE Stukken voor overleg minister VWS MinFin

Ik zat een beetje mee te typen

Hij vraagt
Nu zitten er

Het is niet ee^ope^Tioae^^^^
Lange termijn strategie
Garanties prijs en volume dan prijs omlaag

^ wat is additioneel

Hij moet door dezelfde flessenhais additioneel

Wordt het een concurrent van LCH op vliegtuig en in China

Supply chain opzetten op kosten

China is op zoek naar government to government
Bol com is gestopt met kapjes aanbieden op ons verzoek

Eisen extra vliegcapaciteit mag met kanibaliseren

Eisen meedoen in onze verdeelsystematiek en distiibutie

Wat heeft liij nodig om mee te doen

Hij kanibaliseert niet op vluchtcapaciteit productie
Afwegingskader

Hoe

NB steim overheid

KB steun fiscaal

KB mag niet meedoen

5 1 2eVan

Verzonden zondag 12 april 2020 13 10

Aan

Onderwerp RE Stukken voor overleg minister VWS MinFin

5 1 2s5 1 2s 5 1 2e 5 1 2e i 1 5 1 2s

Prima call vanmiddag hierbij aantal vragen die bij lezen stuk bij me opkomen

@ Goed dat zij willen overvragen

@ goed dat ze 24 7 kunnen inkopen
@ Concurreren zij niet met LCH in China nu Weten ze zeker dat het complementair is

@ Op basis van welke veronderstellingen kornen zij tot prijzen Zitten belastingvrijstellingen daarin verdisconteerd

@ Hoe testen zij ter plekke
@ Maakt LCH al gebruik van staatsdeelnemingen China

@ Kan afnarne garantie via LCH werken Waarbij we ook distributiecentrum van coolblue benutten ROAZ brengt in wat waar

naartoe moet Kunnen we vertrouwelijke dataroom maken waar alles samenkomt en wordt verdeeld

@ Waarom willen ze niet samenwerken met LCH

5 Vliegtuigen zijn dus geen probleem
@ Veel hogere vraag interessant om die te staven
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@ Wie kan getallen beoordelen
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