
 
 

Minister Van Rijn bezoekt Demcon in Best, fabrikant van beademingsapparatuur  

100 miljoen voor beademingsapparaten; 

duizenden systemen voor mogelijke tweede 

corona-golf 

BEST - 100 miljoen euro heeft Nederland in een paar weken tijd uitgegeven aan 

beademingsapparaten die voorlopig nog niet worden gebruikt.  

Bart-Jan van Rooij  

Maar in de strijd tegen het corona-virus speelt de overheid op veilig en geldt voorlopig kopen 

kopen kopen, zei minister Van Rijn donderdag tijdens een werkbezoek aan Demcon in Best 

waar in een paar weken tijd een nieuw beademingsapparaat werd gebouwd.  

 

Vier weken is bij Demcon in Best koortsachtig gewerkt aan een nieuw beademingsapparaat. 

Nu het apparaat klaar is om ingezet te worden bij de behandeling van patiënten met Covid-19, 

is het echter nog maar zeer de vraag of het apparaat ook nodig is. Toch gaat de overheid 

onverminderd door met het hamsteren van beademingsapparaten, die van Demcon incluis. 
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Minister Martin van Rijn (Medisch Zorg) gaf donderdag na afloop van een werkbezoek bij het 

Bestse bedrijf aan dat Nederland een grote voorraad apparaten aanlegt voor een mogelijke 

tweede corona-golf.  

Ergste 

,,We bereiden ons voor op het ergste. We willen niet weer in de situatie terechtkomen dat we 

onder stoom en kokend water moeten opschalen”, aldus Van Rijn. Nederland bestelde half 

maart, toen een groot deel van Brabant al op advies van het RIVM een week thuiswerkte, in 

allerijl 2.000 beademingssystemen. Dat aantal werd in een paar weken opgeschroefd tot bijna 

6.000 apparaten. Ook omdat de overheid niet zeker weet of alle bestelde systemen ook 

geleverd kunnen worden. Het gaat om een gigantische investering waar Nederland in totaal 

zo'n 100 miljoen euro voor uittrekt, becijferde de minister.  

Van die 6.000 bestelde apparaten worden er pas 141 ingezet, zo meldde deze krant donderdag. 

,,We moeten een voorraad hebben zodat als het nodig heel snel kan worden opgeschaald. En 

dat betekent dat we ze ook niet allemaal verspreiden onder alle ziekenhuizen maar dat we een 

centrale voorraad aanleggen. Dan kunnen we ze sneller inzetten waar nodig is.” Van Rijn wil 

op korte termijn in kaart brengen of de overheid genoeg spullen heeft ingekocht voor een 

eventuele tweede uitbraak. Ook van andere medische spullen probeert Van Rijn zoveel 

mogelijk te bestellen.  

Lees verder onder de foto. 
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Goedkeuring 

Bij Demcon zijn 500 apparaten besteld. Het bedrijf produceerde al het hart van 

beademingssystemen voor klanten maar bouwt nu voor het eerst zelf complete apparaten. Die 

zijn getest - onder meer in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven - en goed bevonden, al 

ontbreekt nog de benodigde Europese goedkeuring. Die verwacht het bedrijf binnen een paar 

weken binnen te krijgen waarna Demcon ook aan het buitenland verwacht te gaan leveren. In 

vergelijking met vorig jaar rond deze tijd is de productie vertienvoudigd, aldus Demcon-

directeur Dennis Schipper. Het hoofdkantoor van Demcon zit in Enschede, de ontwikkeling 

van de beademingsapparatuur vindt plaats in Best.  

Van Rijn gaf donderdag aan nog niet in te kunnen schatten hoeveel beademingssystemen 

Nederland achter de hand moet hebben. Van Rijn: ,,Het virus ontwikkelt zich en over het 

Covid-19 is nog steeds niet heel veel bekend. Dus vandaar dat voor lange tijd geldt: kopen 

kopen kopen.”  

 


