
ROAZ Structuur 

 

Hieronder vindt u de structuur die vanaf dinsdag 17 maart de 

komende tijd hanteert zal worden voor de distributie van 

medische hulpmiddelen die zeer beperkt tot niet leverbaar zijn 

en essentieel zijn voor de voortzetting van de gezondheidszorg.  

Het gaat om de volgende producten:  

- Beschermingsmiddelen Corona 

o Ffp2 maskers 

o Schorten 

o Handschoenen 

o Beschermingsbrillen 

Daarnaast gaat het ook om: 

- FFP1 en 3 maskers,  

- Chirurgische maskers 

- Desinfectantia 

- Diagnostische testen  

Hier kunnen nog producten aan toe worden gevoegd als blijkt 

dat centrale regie de beste strategie is. 

• De ROAZ structuur wordt gebruikt om de distributie voor 

bovenstaande hulpmiddelen zo goed mogelijk te 

faciliteren, zodat de partijen die dit het hardst nodig 

hebben er beschikking over krijgen.  

• Hiervoor worden regionaal 12 coördinatoren (alle ROAZ 

regio’s zijn er 11 + 1 voor het Caribisch gebied) 



aangewezen. De namen en contactgegevens worden 12 

maart bekend gemaakt.  

• Dit worden de contactpunten voor alle partijen die zijn 

aangesloten bij de ROAZ structuur. 

• Deze coördinatoren kunnen vanaf morgen al gevraagd 

kunnen worden om mee te denken over het oplossen van 

knelpunten, bijvoorbeeld door redistributie binnen of 

tussen regio’s bij acute absolute tekorten. 

• Naast de distributie brengen deze coördinatoren voor hun 

regio in kaart welke behoefte er is en geven dit door aan 

het inkoopteam. 

• Andere zorgpartijen nemen contact op met hun regionale 

coördinator en geven aan wat hun knelpunten zijn zodat 

kan worden gezocht naar een passende oplossing. Voor 

acute problemen – zoals een besmette patiënt en geen 

PBM – wordt waar mogelijk zo spoedig mogelijk een 

oplossing gezocht. 

• Er wordt bekeken of en hoe op iets langere termijn andere 

partijen die niet zijn aangesloten bij de ROAZ structuur, 

kunnen aansluiten.  

• De inkoop van bovenstaande producten zal worden 

uitgevoerd door een centraal team van inkopers van 

ziekenhuizen.   

 

• Overgang naar nieuwe inkoopstructuur: Met betrokken 

partijen is afgesproken dat de nieuwe wijze van inkoop 

vanaf aanstaande dinsdag zal starten. Tot die tijd verloopt 



de inkoop van zorginstellingen nog via hun reguliere 

kanalen.  

• Alle aanbiedingen die de GGD/GHOR Nederland en het 

ministerie van VWS nu al hebben ontvangen, worden 

doorgestuurd naar het inkoopteam. Zij bekijken de 

aanbiedingen op betrouwbaarheid en handelen de verdere 

aankoop af. 

 
• Het ministerie van VWS ondersteunt het inkoopteam 

bijvoorbeeld als het gaat om contacten met ambassades 

in Nederland en het buitenland en voorfinanciering. 

 
• Contacten met leveranciers gaan in principe via het 

inkoopteam. Het inkoopteam krijgt nog een algemeen 

emailadres. 

 
• Contacten met zorgverleners gaan in principe via de 

coördinatoren. Het emailadres is : pbmcorona@ggdghor.nl 

 

 


