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Heb je deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen en wil je deze ook
ontvangen? Meld je dan hier aan.

Dit is een nieuwsbrief van het Landelijk Coördinatiecentrum
Geneesmiddelen (LCG). In deze nieuwsbrief vind je de laatste stand
van zaken betreffende onze werkzaamheden. Voel je vrij deze
informatie zoveel mogelijk te delen in je eigen netwerk en met je
partners in de zorg.

Dagelijkse rapportage

Het LCG monitort de beschikbaarheid van ICU-geneesmiddelen en
grondstoffen die gebruikt kunnen worden in de behandeling van COVID-19.
Nederlandse ziekenhuizen en groothandels leveren iedere dag voor 11.00 uur
een overzicht van hun Corona-gerelateerde geneesmiddelen- en
grondstofvoorraden.

Propofol-sparend beleid
Op basis van huidige prognoses COVID-19 patiënten op de ICU, het
opstarten van reguliere zorg en beperkte beschikbaarheid is vandaag vanuit
het LCG een Propofol-sparend beleid aanbevolen. Op dit moment worden
nog een groot aantal COVID-19 patiënten op de ICUs gesedeerd met
Propofol. Ook worden voorzichtig de reguliere zorg (OK) programma’s weer
opgestart. Op basis van de huidige prognoses voorzien we op middellange
termijn mogelijk een schaarste aan propofol. Het LCG doet er alles aan om
de beschikbaarheid te vergroten, maar het aanbod is (mondiaal) beperkt.
Zelf bereiden wordt onderzocht, maar is nu nog niet mogelijk. 

In afstemming met de commissie Acute Tekorten Geneesmiddelen (ATG),
een commissie met afvaardiging vanuit de NVIC, NVA en NVZA, adviseert
het LCG voor Nederland een Propofol-sparend beleid. Hiermee wordt
getracht een daadwerkelijk tekort te voorkomen. De volgende
therapeutische alternatieven worden geadviseerd:

Behandel COVID-19 patiënten op de IC indien mogelijk met andere
sedativa.
Minimaliseer het gebruik of overweeg alternatieven voor het gebruik
van Propofol als anestheticum bij diagnostische of chirurgische
ingrepen.

Europa wil zelf grondstoffen voor medicijnen
produceren
Het Financieel Dagblad schreef op 22 april dat Europa zelf grondstoffen wil
produceren voor medicijnen. De productie is de afgelopen twintig jaar voor
het overgrote deel verhuisd naar Azië. Daardoor is een
afhankelijkheidsrelatie ontstaan. De Europese Commissie komt later dit jaar
met een nieuwe strategie voor de farmaceutische sector, waarin het plan
voor Europese productie van actieve farmaceutische ingrediënten een
plaats krijgt. Nederland is voorstander van deze benadering. Bruno Bruins
heeft eerder in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven dat hij wil dat
er weer meer medicijnenproductie in Europa plaatsvindt. Lees hier het
artikel in het FD.

Inzage in verwachte productie & vastlegging
uitgewisselde geneesmiddelen
Het LCG ziet dat meer dan de helft van de producerende apotheken de
verwachte productie en de beschikbare voorraad in ZAGIS zichtbaar maakt
voor andere ziekenhuizen. Dat is goed om te zien omdat apotheken elkaar
op deze wijze eenvoudig kunnen vinden. Ook ziet het LGC dat de eerste
onderling uitgewisselde geneesmiddelen zijn vastgelegd, waardoor er wordt
voldaan aan de eisen die de IGJ hieraan stelt.

Webinar 'Studies behandeling COVID-19: wat
weten we al?'
Op 23 april om 19:00 organiseert de Federatie van Medisch specialisten
een webinar over de kennis die tot nu toe is opgedaan over behandelingen
van COVID-19. De NVZA levert ook een bijdrage aan deze webinar. Er
lopen diverse studies naar de behandeling van COVID-19 waarvan de
resultaten de komende maanden worden verwacht. Tijdens het webinar
wordt ingegaan op een aantal lopende studies. Medisch specialisten
kunnen het webinar terugkijken.

Voor wie deze nieuwsbrief is bedoeld
Wij willen alle zorgprofessionals die zich bezighouden met het coronavirus
op een éénduidige manier informeren over de laatste stand van zaken
betreffende het LCG. Als je een nieuw e-mailadres aan de verzendlijst van
deze nieuwsbrief wilt toevoegen, dan kun je dat hier doen.

Over het LCG
De sterke toename van het aantal COVID-19-patiënten die moeten worden
behandeld in ziekenhuizen betekent ook een sterke toename in de vraag
naar geneesmiddelen. Daarom is in opdracht van het ministerie van VWS
een centrale coördinatiestructuur opgezet onder de noemer Landelijk
Coördinatiecentrum Geneesmiddelen (LCG). Onze belangrijkste taken zijn
het vaststellen van een lijst van corona-gerelateerde geneesmiddelen; het
monitoren van voorraden; het eventueel centraal inkopen van grondstoffen
en geneesmiddelen; het coördineren van doorgeleverde bereiding van
geneesmiddelen en grondstoffen; en het fungeren als centraal contactpunt
voor het bestaande Meldpunt Geneesmiddelentekorten en het ministerie
van VWS. De coördinatie gaat over alle geneesmiddelen die te maken
hebben met de behandeling van COVID-19-patiënten, dus ook
geneesmiddelen die nodig zijn op de intensive care.

LCG Newsroom
In de Newsroom wordt alle relevante publieke berichtgeving van en over de
coördinatie van COVID-19 geneesmiddelen overzichtelijk op één plek
samengevat en ontsloten. De newsroom vindt u op de website van het LCG.

Contact met het LCG
Vragen van de media: s.sluiter@nvza.nl 

Nieuwsbrief suggesties: LCG-nieuwsbrief@nvza.nl 
LGC secretariaat: covid-19@nvza.nl of (085) 022 1390 

Heb je deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen en wil je deze vanaf nu ook
iedere dag ontvangen? Meld je dan hier aan. Wil je deze nieuwsbrief niet
meer ontvangen? Stuur dan een mail met als onderwerp ‘Afmelden
nieuwsbrief’ naar LCG-nieuwsbrief@nvza.nl.

https://nvza.nl/nvza/nvza-en-covid-19/

