Task Force Shortage – Task Force 5 – Distributie & Logistiek
In het kader van de “Task Force Shortages” onder leiding van Minister De Backer zijn initieel VIER,
intussen VIJF Task Forces werkzaam.
TF1: Test capaciteit, diagnostica & reagentia
TF2: Medicijnen
TF3: Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM)
TF4: Medical Devices
TF5: Distributie & Logistiek
In het kader van “Task Force Shortage” werd – op vraag van Minister De Backer – op 24 maart een
vijfde Task Force in het leven geroepen “Distributie & Logistiek” onder leiding van Defensie.
Terwijl aan Defensie initieel werd gevraagd een “Distri & Log concept” uit te werken, werd heel snel
gevraagd aan Defensie ook de uitvoering daarvan op zich te nemen.
Reeds twee dagen na de initiële vraag is vanaf 26 maart het Centraal verdeelpunt te Peutie onder
leiding van Defensie up & running.
Defensie staat vanuit het Centraal verdeelpunt te Peutie in voor de organisatie en coördinatie van de
ontvangst, stockage, bulk break tot het laagste niveau en transport van Medische items (voornamelijk
ten voordele van Task Force 1 & 3) naar de provinciale depots, van waaruit de items verder worden
verdeeld naar de finale bestemmelingen. Dat kan gaan van (psychiatrische) ziekenhuizen en pretriage
centra tot alle individuele zorgberoepen.
Peutie is uiteraard een ideale uitvalsbasis gezien deze centraal is gelegen. De provinciale depots
werden bepaald door de provincies zelf en kunnen zowel een militair kwartier als een burger
infrastructuur zijn.
De provincies staan in voor de verdere verdeling tot de finale bestemmelingen. Het verdere transport
gebeurt, afhankelijk van de provincie, via de Civiele Bescherming, de Brandweerzones of de
Gemeentes.
Intussen heeft Defensie sinds 26 maart reeds de organisatie en coördinatie van de ontvangst,
stockage, bulk break en het transport verzekerd voor de federale overheidsdienst Volksgezondheid,
Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu voor alle PBM en andere medische items; de federale
overheidsdienst Beleid en Ondersteuning (BOSA) voor de Community maskers; de federale
overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie voor de filters en het Ministerie van
Landsverdediging voor de stoffen maskers.
In het kader van de verdeling van PBM is de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid
van de Voedselketen en Leefmilieu (op basis van de input van de Risk Management Group)
verantwoordelijk en bevoegd voor de bepaling van de verdeelsleutel. In functie van het type PBM
staat ofwel het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsartikelen (FAGG), ofwel
de FOD Economie in voor de kwalitatieve controle.
Defensie heeft in deze materie uitsluitend een uitvoerende bevoegdheid.
In het kader van TF5 worden actueel in Peutie 25 militairen 24/7 van het 4 Logistiek Bataljon uit
Marche-en-Famenne & de Movement Control Group uit Peutie tewerkgesteld.
Het Coordinatiebureau TF5 is samengesteld uit EEN Officier en TWEE Onderofficieren en houden zich
vooral bezig met de organisatie en coördinatie van alle activiteiten, gerelateerd aan het Centraal
verdeelpunt te Peutie.
Twee teams van in totaal 22 militairen (Onderofficieren & Vrijwilligers) houden zich bezig met de
ontvangst, stockage, bulk break en het klaarmaken van alle paletten voor verdere distributie naar de
eindbestemmelingen via de provincies.

Het transport vanuit het Centraal verdeelpunt te Peutie wordt hoofdzakelijk verzorgd door militairen
van het 29 Bn Log uit Grobbendonk, bijgestaan waar nodig door de beide andere logistieke eenheden:
het 4 Logistiek Bataljon uit Marche-en-Famenne en het 18 Logistiek Bataljon uit Leopoldsburg.
Sinds 26 maart werden volgende items via het Centraal Verdeelpunt aan verschillende
eindbestemmelingen bezorgd, waarvoor Defensie intussen reeds meer dan 130.000 km heeft
afgelegd. Gemiddeld worden zo per week naar de provinciale depots drie tot vier leveringen à rato
van 30 tot soms 50 container transporten verzorgd.
Opdrachtgever
FOD VGZ
FOD VGZ
FOD VGZ
FOD VGZ
FOD VGZ
FOD VGZ
FOD VGZ
FOD VGZ
FOD VGZ
FOD BOSA
FOD ECONOMIE
MVL

Items
Schorten/coveralls
Babyphones
Handalcohol
Face shields
FFP2
FFP3
Medische goggles
Chirurgische maskers
Nitril handschoenen
Community maskers
Filters
Stoffen maskers

Aantallen
3.307.756
2091
138.199
103.673
2.145.320
495
259.970
58.085.439
32.153.700
8.156.500
22.000.000
18.000.000

Totaal

144.353.143

Doelgroepen
Zorgsector
Zorgsector
Zorgsector
Zorgsector
Zorgsector
Zorgsector
Zorgsector
Zorgsector
Zorgsector
Ambtenaren
Bevolking
Bevolking

Vanaf nu tot eind juni zullen door de militairen van TF5 voor 86.891 zorgverleners individuele dozen
met PBM worden klaargemaakt als strategische stock, die aansluitend vanuit het Centraal verdeelpunt
te Peutie via de provinciale depots en de gemeentes zullen worden bezorgd tot bij het individu:
Opdrachtgever
FOD VGZ
FOD VGZ
FOD VGZ
FOD VGZ

Items
Chirurgische maskers
Nitril handschoenen
Medische Goggles
Schorten

Aantallen
86.891.000
34.756.400
86.891
4.344.550

Totaal

126.078.841

Doelgroepen
Zorgsector
Zorgsector
Zorgsector
Zorgsector

De goede samenwerking tussen Defensie, de FOD VGZ, het FAGG, de FOD Economie, De Civiele
Bescherming, de betrokken Brandweerzones, de Provincies alsook de vele vrijwilligers in de
gemeentes kan niet genoeg worden benadrukt.

In het kader van de verdeling van de stoffen mondmaskers aan elke inwoner van het land heeft
Defensie ervoor geopteerd de verdeling te laten plaatsvinden via het bestaande farmaceutisch
verdeelcircuit.
Immers, gezien de positie van de huisapotheker in de eerstelijnsgezondheidszorg, gezien de nabijheid
en laagdrempeligheid van de apotheken voor heel de bevolking tijdens ruime openingsuren,
gezien de spreiding van 4.800 apotheken over het grondgebied, gezien de hoge frequentie van het
bezoek aan de apotheken, gezien de competentie van een wetenschappelijk geschoold
zorgverstrekker en de aangepaste en persoonlijke begeleiding bij elke aflevering van een
gezondheidsproduct, gezien de hoge graad van digitalisering, registratie van aflevering en van
farmaceutische zorg in het elektronisch patiëntendossier, gezien de huidige en toenemende vraag van
de bevolking naar beschermingsmiddelen is inderdaad de huisapotheek bij uitstek de ideale partner
in dit dossier.
De apothekers leveren een belangrijke bijdrage in de volksgezondheid en in de strijd tegen de Coronaepidemie. Veelal is de apotheker een eerste aanspreekpunt. Het contact is laagdrempelig. Het kan op
elk moment en zonder afspraak. Hij/zij begeleidt het geneesmiddelengebruik en kan sturing geven
aan preventie en vroege detectie. De apotheker heeft de taak patiënten te motiveren en te
ondersteunen om zelf verantwoordelijkheid op te nemen voor hun gezondheid. In deze context kan
hij/zij het inzicht van de burger in een mogelijke medicamenteuze behandeling maar ook in het goed
gebruik van andere gezondheidsproducten, in casu een masker, verduidelijken en inzichtelijker
maken, de patiënt bijstaan en samen met de andere betrokken zorgverstrekkers een eenduidige
boodschap brengen.
Meer informatie over de way ahead inzake het verdeelschema van de stoffen mondmaskers is terug
te vinden in het document Info-Coronavirus.

