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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 IC-geneesmiddelen en grondstoffen
die gebruikt kunnen worden in de behandeling van COVID-19. Nederlandse
ziekenhuizen en groothandels leveren hiervoor iedere dag voor 11.00 uur een
overzicht van hun corona-gerelateerde geneesmiddelen- en
grondstofvoorraden aan.

Nieuwe Coronabesmettingen
Diverse media melden zorgelijke ontwikkelingen omtrent nieuwe
besmettingen. Zo zijn er in China en Zuid-Korea nieuwe besmettingen
vastgesteld. In Duitsland is de besmettingsgraad gestegen naar 1. Deze
meldingen worden gerelateerd aan het versoepelen van de maatregelen.
Het Coronavirus is dus nog steeds actief. In Nederland worden op dit
moment de maatregelen versoepeld en zijn we dus alert op een mogelijke
nieuwe uitbraak. Ook het LCG houdt de cijfers nauwlettend in de gaten en
blijft actief om de voorraden van IC-kritieke geneesmiddelen op peil te
houden.

Medicijnjournaal van het Instituut Verantwoord
Medicijngebruik
Het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) presenteert elke week een
korte update over de stand van zaken inzake het gebruik van
geneesmiddelen en de ontwikkeling van vaccins in de strijd tegen COVID-
19. Het IVM is een onafhankelijke organisatie met als doel goed, veilig en
betaalbaar medicijngebruik in Nederland te bevorderen. Het journaal is
bedoeld voor iedereen die in de dagelijkse praktijk met deze medicijnen te
maken heeft.

Voorlichtingsvideo: de zorg is veilig
Met een korte voorlichtingsvideo willen medisch specialisten en huisartsen
mensen met gezondheidsklachten ervan verzekeren dat de zorg veilig is.
De Federatie Medisch Specialisten geeft aan dat mensen terughoudend zijn
omdat ze bang zijn om met het coronavirus besmet te raken. Ook willen
artsen patiënten met de voorlichtingsvideo uitleggen dat de zorg soms op
een andere manier verloopt. De video is ontwikkeld op initiatief van de
Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) met ondersteuning van de
Federatie Medisch Specialisten (FMS), het Nederlands Huisartsen
Genootschap (NHG) en de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV).

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 op de IC. 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 monitoren van de landelijke voorraden; het eventueel
centraal coördineren van het inkopen van grondstoffen en geneesmiddelen;
het coördineren van doorgeleverde bereidingen van geneesmiddelen; en
het, in geval van tekorten, voorbereiden van alternatieve behandelopties in
afstemming met een commissie met vertegenwoordiging vanuit NVZA, NVA
en NVIC. De coördinatie gaat over geneesmiddelen die te maken hebben
met de behandeling van COVID-19-patiënten, en dan met name over
geneesmiddelen die nodig zijn op de intensive care.

Contact met het LCG
Vragen van de media: s.sluiter@nvza.nl
LGC secretariaat: covid-19@nvza.nl of (085) 022 1390 
Newsroom: https://nieuws.nvza.nl/ 
Website: https://nvza.nl/landelijk-coordinatiecentrum-geneesmiddelen/ 

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/

