
Nieuwsbrief #17 - dinsdag 18 mei

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.

Code Groen: Verandering frequentie van
uitvragen aan ziekenhuisapotheken door LCG
Dagelijks wordt er vanuit het LCG een update verzorgd over de landelijke
voorraden van 14 kritieke corona-gerelateerde geneesmiddelen. Na een
intensieve opstartperiode waarin we zeven dagen per week data uitvroegen
voor de voorraadstanden van de geneesmiddelen op de monitoringslijst,
hebben we in de afgelopen weken de uitvraagfrequentie teruggebracht tot
vijf dagen per week. Vanaf deze week (week 21) gaat de uitvraagfrequentie
naar tweemaal per week op maandag en donderdag. 

Inmiddels kunnen we vaststellen dat we langere tijd in code groen zitten.
Ook bereiden we ons voor op de mogelijkheid van een nieuwe uitbraak.
Ondanks dat we nu in een "dal" zitten, constateert het LCG dat de
beschikbaarheid van geneesmiddelen nog steeds kritiek is om nieuwe
uitbraken zondermeer op te kunnen opvangen. Waakzaamheid blijft daarom
geboden.

Beschikbaarheid geneesmiddelen
Het LCG actualiseert per 18 mei twee keer per week de cijfers van de
voorraadposities en de prognoses. Met een statusclassificatie wordt inzicht
gegeven in het aantal dagen voorraad dat er op dat moment is en de
verwachtingen over de tijdige komst van nieuwe voorraden. Ziekenhuizen
en groothandels rapporteren aan het LCG over hun voorraden. Op basis
van de actuele stand van zaken stelt het LCG dat voor alle vier de
categorieën essentiële IC-medicatie (sedativa, pijnbestrijding,
spierrelaxantia en ‘overig’) op dit moment gemiddeld voldoende voorraden
zijn (meer dan 14 dagen) op basis van de huidige bezettingsgraad van het
aantal beademde patiënten. Bij een piekscenario van 1800 beademde
patiënten stelt het LCG dat ook dan voor alle vier de categorieën essentiële
IC-medicatie (sedativa, pijnbestrijding, spierrelaxantia en ‘overig’) op dit
moment gemiddeld voldoende voorraden zijn (meer dan 14 dagen). Het
LCG blijft actief om de voorraadpositie te blijven borgen.

NVZA roept op tot centrale coördinatie
geneesmiddelen ook buiten crisistijd
In de Volkskrant stellen ziekenhuisapothekers Gerard Hugenholtz en
Mathieu Tjoeng vandaag dat het de hoogste tijd is om de knelpunten in de
geneesmiddelenvoorziening aan te pakken. Gedurende de COVID-19
pandemie zijn tekorten aan kritieke IC-geneesmiddelen op het nippertje
voorkomen. De coördinerende rol die het LCG heeft opgepakt is ook nodig
als er geen crisis is. Geneesmiddelentekorten zijn namelijk een chronisch
probleem. Het aantal niet verkrijgbare geneesmiddelen is in 2019 bijna
verdubbeld. Onze groeiende afhankelijkheid van met name China en India
maakt ons kwetsbaar. Alleen dat pleit er al voor om de centrale coördinatie
van medicijnvoorraden in stand te houden. Ook buiten crisistijd. Lees hier
het hele artikel.

Midazolam en Diazepam
Op dit moment heeft een aantal ziekenhuizen grotere voorraden Midazolam
dan normaal. Zoals gemeld in de vorige nieuwsbrief is het advies om de
voorraden van IC- geneesmiddelen voorlopig aan te houden. Voor vragen
en adviezen vragen we u contact op te nemen met het LCG via covid-
19@nvza.nl. 

Door een aantal ziekenhuizen is Diazepam ingekocht als alternatief voor
Midazolam. Het is niet nodig om grotere voorraden Diazepam aan te
houden dan gebruikelijk, aangezien Diazepam geen plek heeft in de
behandeling van COVID-19-patiënten.

Frequentie nieuwsbrief, Hemelvaart en
Pinksteren
Nu het aantal COVID-19-patienten afneemt, zal de nieuwsbrief vanaf nu 1
keer per week op dinsdag verschijnen. Hierin wordt de actuele
beschikbaarheid van de geneesmiddelen zoals in deze nieuwsbrief is
verschenen opgenomen. Mocht er aanleiding toe zijn dan verzorgen we
extra edities. Het LCG zal gedurende de Hemelvaart en Pinksteren gesloten
zijn.

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/

