
Leveranciers beschermingsmateriaal en 
logistiek materiaal 
 

De markt voor mondmaskers en andere persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) is volledig 

verstoord.  De vaste gespecialiseerde leveranciers kunnen vaak niet meer leveren. Een veelheid van 

nieuwe spelers bieden zich aan.  Het is in die omstandigheden heel moeilijk als individuele 

organisatie om in alle veiligheid bestellingen te plaatsen en zeker te zijn van levering en van de 

kwaliteit van de levering.  

De overheid heeft daarom het initiatief genomen om zoveel als mogelijk de bestellingen van schaarse 

PBM, te centraliseren, de kwaliteit van de leveringen te testen en vervolgens de PBM te distribueren. 

We raden aan om deze procedure te volgen. Hier kan u zich aanmelden. 

Biedt deze procedure voor u geen oplossing en wil u toch zelf een bestelling plaatsen, is de 

belangrijkste aanbeveling om heel voorzichtig en heel waakzaam te zijn. Hieronder vindt u een aantal 

tips om die voorzichtigheid en waakzaamheid in de praktijk om te zetten. 

Zorgnet-Icuro heeft om u te helpen ook nog een lijst opgesteld met leveranciers van PBM.  

Leveranciers op deze lijst hebben in het verleden al één of meerdere correcte leveringen gedaan1.  

Dit biedt echter geen garantie!  Velen voelen zich in deze tijden geroepen om mondmaskers en 

ander persoonlijk beschermingsmateriaal te leveren.  Het is onmogelijk om die ‘nieuwe spelers’ in 

absolute termen te beoordelen als al of niet betrouwbaar en/of een zekere voorspelling te doen voor 

de volgende bestellingen of leveringen door deze leverancier. Zorgnet-Icuro kan op geen enkele 

manier verantwoordelijk gesteld worden voor problemen van welke aard ook met één van de 

leveranciers op de lijst of met een bestelling bij één van hen geplaatst. Aanbod van Mondmaskers 

vind je niet terug op de lijst.  Er bieden zich voor die mondmaskers om de haverklap nieuwe 

importeurs aan, met weinig ervaring met het product die werken met wisselende fabrikanten. De 

kwaliteit is moeilijk te achterhalen.   

Vergeet u niet dat uw lokale apotheker ook een betrouwbare bron kan zijn. Voornamelijk voor 

infrarood thermometers, medicatie en ontsmettingsgels voor kleinere zorgvoorzieningen. Ook voor 

advies over bepaalde producten kunt u misschien wel bij hen terecht. 

Voorzichtigheid en waakzaamheid bij elke bestelling en levering in de praktijk: 

1. Werk bij voorkeur met Belgische of Europese (import)firma’s die ook al bestonden vóór de 
Corona crisis.  Bij voorkeur zijn ze ook al langer actief als leverancier van medische 
beschermmiddelen en hebben ze hun reputatie op dit vlak hoog te houden. (Helaas is dit bij 
vele leveranciers die zich nu aanbieden niet het geval. Echter wensen we ook op te merken 
dat zelfs enkele gevestigde waarden in de sector er niet in slagen om kwalitatief materiaal te 
leveren. Ook al hebben zij vaak de beste bedoelingen.) 

 
1 Indien een leverancier geen referenties kan voorleggen omdat het een nieuwe leverancier betreft 
dan kan het zijn dat we deze toch opnemen in de lijst wanneer deze zonder voorschot werkt. Indien 
dit zo is, dan staat ook vermeld in onze lijst dat een bestelling zonder voorschot mogelijk is. Wij raden 
u aan om dan ook enkel een bestelling te plaatsen indien er geen voorshot wordt gevraagd.  
 

https://apps.digital.belgium.be/forms/show_/covid/request/latest?lng=nl


2. Vermijd zoveel als mogelijk voorafbetalingen of werk met een documentair krediet2 (een 
geblokkeerde voorafbetaling) waarbij in de voorwaarden ook productspecificaties zijn 
opgenomen.  De markt is op dit ogenblik erg verstoord.  Ook deze tussenspelers zijn niet 
altijd even zeker over de termijn en de kwaliteit van de leveringen die hen zijn toegezegd. 
Sommige zijn nogal ‘ondernemend’ van aard en schuwen het risico niet. 

3. Zorg ervoor dat het materiaal dat u bestelt voldoet aan de juiste norm, zo bevestigd door een 
geldig attest komende van een derde instantie.  (voor een uitgebreide toelichting zie de nota 
van FOD of dit artikel van febelsafe).  

Overzicht van de aanvaarde normen voor de FFP2 en FFP3 maskers: 

o Europese Unie: EN 149+A1:2009 à FFP2 en FFP3 
o Australië: AS/NZS 1716:2012 à P3, P2 
o Brazilië: ABNT/NBR 13698:2011 à PFF3, PFF2 
o China: GB 2626-2006 à KN100, KP100, KN95, KP95 
o Japan: JMHLW Notification 214, 2018 à DS/DL3, DS/DL2 
o Korea: KMOEL-2017-64 à Special, 1st Class 
o Mexico: NOM-116-2009 à N100, P100, R100, N99, P99, R99, N95, P95, R95 
o USA: 42 CFR 84 à N100, P100, R100, N99, P99, R99, N95, P95, R95 

Nog enkele tips en opmerkingen: 

- Voor het certifiëren volgens de Europese norm zijn enkel de formeel erkende instanties 
bevoegd. Je vindt deze terug via deze link 

- de FOD Economie aanvaardt in deze uitzonderlijke tijden ook certificaten door 
certificerende instanties uit China die u terugvindt via deze link. 

- De douane zal leveringen die de norm niet vermelden en die niet voorzien zijn van een 
geldig attest, niet vrijgeven. 

- Een overzicht van valse attesten via deze link  

4. Doe de nodige controles vooraleer een levering te accepteren:  
 

(uitgewerkt voor het  FFP2 masker als voorbeeld) 

1) Bij vrijgave van de levering bevestigt de douane dat het masker FFP2 aan één van de 
bovenstaande normen voldoet en dat het certificaat dat de conformiteit bevestigt, 
afgeleverd is door een erkende organisatie (certification body).  Bekijk de vrijgave 
documenten en controleer of de aangegeven levering overeenstemt met de bestelling. 

2) Fysieke controle van de levering:   
1. Stemt de levering overeen met het bestelde? 
2. Zijn de hoeveelheden correct? 
3. Vermeldt de verpakking de vereiste norm? 
4. Vermeldt het masker zelf de vereiste norm? 

3) Controle (bij voorkeur door één of enkele geroutineerde gebruikers):   

 
2 Een documentair krediet is een engagement gegeven door de bank van de koper aan de bank van 
de verkoper om het bedrag van de schuldvordering te betalen. De voorwaarde van betaling is wel dat 
de verkoper de nodige documenten voorlegt die bewijzen dat de goederen verstuurd of geleverd 
werden volgens de bepalingen en voorwaarden van het contract. Deze techniek wordt gebruikt bij 
commerciële risico’s zoals grotere internationale aankopen. Het is in elk geval aan te bevelen om uw 
bank te laten nagaan of de bank van uw buitenlandse contractartner betrouwbaar is. 

https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Entreprises/Voorwaarden-leverin-mondmaskers-FFP2-FFP3.pdf
https://febelsafe.be/nl/covid19/4089-niet-alles-wat-blinkt-is-goud
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=directive.notifiedbody&dir_id=155501
https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Entreprises/laboratories-accredited-by-cnas-for-testing-of-maks.pdf
http://www.iset-italia.eu/index/service/fal.html


- Zien de maskers er goed uit, voelen ze goed aan? 

- Blijven ze goed ter plaatse zitten (oorlussen) ? 

- Zijn ze goed aanpasbaar om af te sluiten ? 

- Heeft het masker het opgegeven aantal lagen (minimum 5 voor  een ffp2 masker)?  
(verknip één van de maskers).  

- Eventueel ook nog: 
o Fit test (let op dit is een subjectief gegeven, ): aan de hand van verstuiven 

van Bitrex of sucrose  
o Seal test:   

1. Negatieve druk: pas neusbrug zo goed mogelijk aan, dek masker af 
met handen, adem in. Masker moet licht indeuken.  

2. Positieve druk: pas neusbrug zo goed mogelijk aan en adem uit. 
Masker moet licht bol komen. 

Belangrijke opmerking:  bovenstaande controle geeft geen informatie over de 
doorlaatbaarheid van het masker.  Alleen een test door een gespecialiseerd labo, kan u deze 
zekerheid geven.     

Wij werken onze lijsten met potentiële leveranciers regelmatig bij. Hebt u een positieve of 

negatieve ervaring met een leverancier, laat het ons zeker weten.  Voor bijkomende vragen over 

leveranciers kunt u altijd contact opnemen met Annelies Verburgt, 0484 05 08 47 

(annelies.verburgt@zorgneticuro.be).  

mailto:annelies.verburgt@zorgneticuro.be


Materiaal Land Bedrijf Website (of e-mail) contact 

Beschermingsmateriaal en middelen: 
stoffen schorten, overschorten polyester 
en polyurethaan katoen lange mouw, 
alcoholgel, ook maatwerk mogelijk 

 Van Herck https://www.van-herck.be/ Anne-Lore Van Herck; anne-lore@van-herck.be; 
014 58 84 80 

Desinfecterende vloeistoffen 
(Leveren normaal gezien aan horeca en 
niet aan zorgsector. Zou betrouwbare 
leverancier zijn.) 

 Innovis https://www.innovis.be/ Winke Krols; 0470 72 37 69 

Gezichtsschermen en tussenschermen: 
gezichtsmaskers kunststof, transparante 
schermen voor tussen 
patiënt/bewoner/bezoeker/medewerker 
(PMMA, PETg en Polycarbonaat) (levert 
normaal gezien niet aan de zorgsector) 

Be Rudy Demets www.mepapplications.be Rudy DEMETS, Tel.: +32/9.229.26.31, 
rudy.demets@mepapplications.be 

Thermometers, handschoenen, kledij: 
infrarood thermometer; steriele 
beschermende overall; latex 
handschoenen 

 Espa nv https://espa.be 
 

Jan Welleman 
 +32 11 79 06 49 
 jan.welleman@espa.be 
 

behandelings- en transportmogelijkheden 
voor de reiniging van linnen: 
(tot 70 graden - ook mobiele 
behandelingskamer van 30m3 en 
transport medisch textiel ) (werken zonder 
voorschot) 

 Iparc  Leen Gysen , 0473 92 82 51 

Beschermingskledij 
(werken zonder voorschot) 

BE Rychem group http://www.rychemgroup.com/ 
 

http://www.rychemgroup.com/ 
 

Face shields 
(werken zonder voorschot) 

BE DL Medical www.dlmedical.eu 
 

dieter.lembrechts@dlmedical.eu 
 

Face shields BE 3Motion www.3motion.be 
 

info@3motion.be 
 

Alcohol handgel BE Betamedics www.betamedics.com 
 

tiemen.darras@betamedics.com 

Handschoenen BE Top Choice www.top-choice.be 
 

eveline@top-choice.be 
 

https://espa.be/
mailto:Jan%20Welleman%0a%20+32%2011%2079%2006%2049%0a%20jan.welleman@espa.be
mailto:Jan%20Welleman%0a%20+32%2011%2079%2006%2049%0a%20jan.welleman@espa.be
mailto:Jan%20Welleman%0a%20+32%2011%2079%2006%2049%0a%20jan.welleman@espa.be
http://www.rychemgroup.com/
http://www.rychemgroup.com/
http://www.dlmedical.eu/
mailto:dieter.lembrechts@dlmedical.eu
http://www.3motion.be/
mailto:info@3motion.be
http://www.betamedics.com/
http://www.top-choice.be/
mailto:eveline@top-choice.be


Handschoenen BE VD 
gereedschappen 
 

www.vdgereedschappen.be 
 

 

Handschoenen BE Novolab 
 

www.novolab.be 
 

 

isolatieschorten 
 

 Nuclemed www.nuclemed.be 
 

 

brancardmatrassen/matrassen/ hoofd- of 
hulpkussens/ maatwerk 
(levert normaal gezien aan ziekenhuizen, 
korte en flexibele leveringstermijnen) 

België Euromousse www.euromousse.be Kristine Scheppers; 0492 46 77 49 

Gezichtsbeschermers  
(betreft vizieren met elastische band, 
leveren normaal aan politie maar sinds 
corona ook aan artsen/thuiszorg; enkel 
voor grotere bestellingen) 

België Zweko Optics www.zweko-optics.com 
 

Luc Verduyckt ; 089 46 93 30 

Logistiek: tenten en daarbij horende 
faciliteiten zoals verwarming, water,… 

België  
(Panama) 

Panama Group http://panamagroup.be/ Gilles Verbraeken; 0474 50 69 80 

Ontsmettingsmiddelen: 
Kwartair ammonium 
Zoutontsmettingsmiddel; Kleding; 
huishoudelijk ontsmettingsmiddel (2L) 
; desinfecterend handmiddel 
 

China Beijing Reward 
Homecare 
Chemical Co., 
         LTD 

Luowa2000@126.com; 
sales3@luowa.com 

Jianli Zhao; +86 138 118 091 26 

Beschermingskledij: 
beschermingskledij; isolatiekledij (type 1 & 
2) (EU CE  certificate) 

China EVE FASHION 
Co. Ltd. 

http://www.evefashion.com/ 
 

Liyun Du; +86 182 012 658 01; 
duliyun7658@sina.com 

Larynxmasker, Endotracheale tubes 
 

 TELEFLEX https://www.teleflex.com/ 02 333 24 60 

http://www.vdgereedschappen.be/
http://www.novolab.be/
http://www.nuclemed.be/
http://www.euromousse.be/
http://www.zweko-optics.com/
http://panamagroup.be/
http://www.evefashion.com/


 

Endotracheale tubes  Medtronic https://www.medtronic.com/ 02 456 09 99 

Larynxmasker, Aspiratiesysteem 
TRACHSEAL 
 

 Intersurgical https://be.intersurgical.com/ 052 45 69 91 

Bezoekersjassen: 
(voorschot van ongeveer 30%; voorschot 
kan je terugkrijgen indien geen levering - 
laat dit op papier zetten) 

Be, 
Importeert 
vanuit China 

Bofar http://www.bofarnv.eu/ Kristof Vanoutryve; 0471 32 52 14 

Lijkwaden  FUNETHA bvba www.julesdewaele.be 
 

info@julesdewaele.be, 0475/32.47.58 

Zuurstofconcentratoren  Oxycure www.oxycure.be 081/22.15.90, oxycure@oxycure.be 

Zuurstofconcentratoren  Vitalaire www.vitalaire.be  vitalaire.belgium@airliquide.com 

Zuurstofconcentratoren  Vivisol www.vivisol.be 068/27.06.40, info@vivisol.be 

Zuurstofconcentratoren  Linde www.linde.be 081/72.37.80, Charlotte Peeters 

Zuurstofconcentratoren  Oxysphair www.oxysphair.be 02/397.05.40, info@oxysphair.be 

http://www.julesdewaele.be/

