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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.

Dalende COVID-19-patiënten op IC’s
Er wordt binnen het LCG verder nagedacht over de toekomst. We zien op
dit moment gelukkig dat het aantal COVID-19-patiënten op IC's sterker
afneemt dan voorzien, waardoor ook het gebruik van de cruciale middelen
op dit moment op de IC’s lager is dan verwacht. Tegelijkertijd moeten we
ons goed realiseren dat binnenkort de OK’s en normale zorg weer opgestart
worden. En dat er ook een opleving van het virus mogelijk is. Daarom zijn
we als LCG zowel alert op de beschikbaarheid op korte termijn, als ook het
verleggen van onze focus naar de middellange termijn. Hierbij kijken we
zowel naar de handelsproducten als naar halffabrikaten, RTU’s en RTA’s uit
de productie-apotheken.

Propofol
Op basis van onze informatie over de beschikbaarheid op middellange
termijn is er vorige week vanuit het LCG een alert verzonden ten aanzien
van propofol-sparend beleid. Het bericht is vooral ingegeven vanuit de
kennis en ervaring dat propofol over de hele wereld wordt gebruikt, het niet
(eenvoudig) vanuit de grondstof zelf bereid kan worden en er bij
ongetemperd gebruik een tekort kan ontstaan. Het LCG wil daarom alle
ziekenhuizen oproepen om alle partijen propofol de komende tijd, na
goedkeuring van de IGJ, te accepteren. Alleen dan kunnen we de komende
tijd blijven beschikken over voldoende propofol.

Webinar NVZA
De NVZA organiseert voor haar leden wederom een webinar aankomende
donderdag 30 april om 19:00. Naast een toelichting op de oproep vanuit het
LCG aangaande propofol-sparend beleid, is er in het programma aandacht
voor de eerste blik op lessons learned, opstart non-covid zorg en de
ervaringen van AIOS. Leden van de NVZA kunnen zich aanmelden via de
link die nog beschikbaar wordt gesteld.

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/

