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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.

LCG 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 een overzicht van hun corona-
gerelateerde geneesmiddelen- en grondstofvoorraden aan.

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
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). Het LCG blijft actief om de
voorraadpositie te blijven borgen.

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
LCG 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/

