
De Covid Crisisvoorraad (CCV) 

Het ministerie van VWS vraagt ziekenhuizen hun 
voorraad te verhogen met een volume voor 5 
maanden regulier gebruik en een COVID piek van 3 
maanden. Het ministerie van VWS zal deze extra 
voorraad subsidiëren. Ziekenhuizen kopen de 
voorraad zelf in en bepalen de gewenste 
formuleringen. 

De voorraad wordt in 3 maanden tijd opgebouwd 
en mag op verschillende locaties opgeslagen 
worden, bij het ziekenhuis of bij toeleveranciers 
(groothandels en leveranciers). Zo ontstaat er een 
extra voorraad, de CCV, die direct beschikbaar is in 
Nederland. Hiermee wordt een tekort aan 
IC-medicatie bij leveringsproblemen voorkomen.
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Het aantal COVID-19 patiënten op de Intensive Care neemt 
tijdens een uitbraak sterk toe. Er is dan in korte tijd veel meer 
IC-medicatie, zoals slaapmiddelen en pijnbestrijding nodig. 
Om de beschikbaarheid van IC medicatie te borgen, verzoekt 
het ministerie van VWS de ziekenhuizen om voor de 14 meest 
essentiële medicamenten een CCV aan te leggen. Deze CCV is 
onderdeel van een brede subsidieregeling voor uitbreiding 
van IC-capaciteit. De CCV sluit aan bij de specifieke behoefte 
tijdens een uitbraak. Het betreft commercieel beschikbare 
producten en eigen bereidingen, of grondstoffen daarvoor, 
van bereidende ziekenhuizen.   

Toeleveranciers

Normale situatie

Werkvoorraad

Werkvoorraad

Covid Crisisvoorraad 
Opslag kan zowel bij het ziekenhuis als bij de toeleverancier 

De achterzijde van deze pagina toont de werking van de CCV

Levering 
Internationaal

Werkvoorraad last expirefirst expire

ToeleveranciersZiekenhuizen

Opbouw van de Covid Crisisvoorraad 

Uitgangspunten CCV

Inclusie geneesmiddelen
Opgebouwd uit de 14 geneesmiddelen op de A-lijst 
van het LCG.

Dynamische voorraad
De CCV wordt als dynamische voorraad aangelegd.
In Nederland en direct beschikbaar. 

1

Max. 1700 IC-bedden bezet waarvan 
650 COVID-bedden.
Duur piekperiode: 3 maanden. 
Duur regulier: 5 maanden.

Bepaling van de CCV grootte 
Gebaseerd op een tweede uitbraak waarbij: 

2

3

Monitoring van voorraden
Het LCG monitort periodiek de voorraden in 
eigendom van de ziekenhuizen. 

4

De CCV wordt 2 jaar op peil gehouden. 
Bestellingen en leveringen blijven gedurende deze 
periode gewoon doorgaan. De reguliere medicatie 
wordt geleverd op basis van First Expiry, First Out. 
De voorraad wordt weer aangevuld bij de 
leverancier zodat de CCV grootte gelijk blijft. Zo 
ververst de inhoud en wordt spillage van medicatie 
geminimaliseerd. Bij gebruik van de CCV vullen 
ziekenhuizen aan uit eigen middelen.

Dynamische voorraad

Beschikbaarheid van voldoende IC-medicatie

Ziekenhuizen

https://nvza.nl/landelijk-coordinatiecentrum-geneesmiddelen/
https://nvza.nl/landelijk-coordinatiecentrum-geneesmiddelen/


Levering
internationaal

Levering
internationaal

Werking Covid Crisisvoorraad (CCV) 
Een uitleg van de opbouw, wanneer deze ingezet wordt en de afbouw.

3 maandenNu 2 jaar

Opbouw

Elk ziekenhuis verhoogt haar 
voorraad voor 5 maanden
regulier gebruik en een COVID 
piek van 3 maanden.
De CCV kan op verschillende 
locaties opgeslagen worden:
bij het ziekenhuis zelf of bij 
toeleveranciers.
De CCV wordt in 3 maanden 
tijd opgebouwd.

Op peil houden

De CCV wordt op het afgesproken 
niveau gehouden. De ziekenhuizen 
blijven eigenaar van hun aandeel in de 
CCV, ook al ligt deze bij toeleveranciers 
opgeslagen. 
De medicatie wordt geleverd volgens: 
First expiry, first out. Zo ververst de
inhoud en wordt voorkomen dat 
medicatie verloopt.

Afbouw

Na 2 jaar brengt ieder ziekenhuis de 
voorraad terug naar de normale 
werkvoorraad (zie ‘Nu’).

Inzet van de CCV

Een producent kan niet leveren, 
de voorraad wordt niet aangevuld ...

Dit is waar de CCV voor bedoeld is. 
De omvang van de CCV minimaliseert 
de kans dat IC-zorg stagneert door 
leveringsproblemen van 
geneesmiddelen. 

Nu

Ieder ziekenhuis heeft een 
werkvoorraad van IC genees-
middelen.

Wanneer de werkvoorraad 
door verbruik onder de 
besteldrempel komt wordt er 
bijbesteld bij de toeleverancier.
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Werkvoorraad Werkvoorraad

Werkvoorraad Werkvoorraad Werkvoorraad

last expiryfirst expiry

Voorraad toeleverancier

Voorraad ziekenhuis

minimale Covid Crisis Voorraad (CCV)

werkvoorraad ziekenhuis

CCV, eigendom van het ziekenhuis

https://nvza.nl/landelijk-coordinatiecentrum-geneesmiddelen/

