
Nieuwsbrief #3 - maandag 6 april

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), die we (voorlopig) elke werkdag versturen. 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 geneesmiddelen en grondstoffen
die gebruikt kunnen worden in de behandeling van Covid-19. Daarbij gaat
het in het bijzonder om geneesmiddelen die essentieel zijn voor de
behandeling van Covid-19 op de intensive care, met name
narcosemiddelen, spierverslappers en pijnstillers omdat die essentieel zijn
voor de beademing van coronapatiënten. 

Het LCG heeft met alle ziekenhuizen en groothandels in Nederland
afgesproken dat ze zeven dagen per week voor 11.00 uur een overzicht
sturen van hun Covid-19-gerelateerde medicijn- en grondstofvoorraden.
Afgelopen weekend hebben vrijwel alle ziekenhuizen hun voorraadstanden
doorgegeven teneinde de beschikbaarheid van de kritische geneesmiddelen
zo goed mogelijk te kunnen monitoren. En ook vandaag ging de rapportage
voorspoedig. Het LCG is daar blij mee: de medewerking is uitstekend!

Waar je terecht kunt met je vragen

Heb je vragen of zorgen over de beschikbaarheid van Covid-19-
gerelateerde grondstoffen en geneesmiddelen dan kun je contact opnemen
met ons secretariaat via covid-19@nvza.nl. Zij zorgen dat jouw vragen bij
de juiste persoon/personen terecht komen en snel beantwoord worden.
Soms krijgen we vragen over medische hulpmiddelen. Daarvoor kun je
terecht bij het Landelijk Consortium Hulpmiddelen via
middelencorona@nfu.nl. Dat consortium gaat over medische hulpmiddelen
waaraan een tekort dreigt.

LCG Newsroom is live

Om je nog beter op de hoogte te kunnen houden van het laatste nieuws,
heeft de LCG een Newsroom opgericht. 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 hier.

Ook Frankrijk heeft coördinatiecentrum
opgericht

Ook in Frankrijk is kortgeleden een Coördinatiecentrum Geneesmiddelen
opgericht. De Ziekenhuisapotheker die dit coördineert is Jean-Michel
Descoutures. Voor nadere informatie kun je hem bereiken via jean-
michel.descoutures@ch-argenteuil.fr.

Tip voor communicatieprofessionals in de zorg

Het Nationaal Kernteam Crisiscommunicatie (NKC) van de Rijksoverheid
heeft een speciale nieuwsbrief voor communicatieprofessionals die zich
binnen de (semi)overheid bezighouden met het coronavirus. Dit zijn
departementen, relevante uitvoeringsorganisaties, veiligheidsregio’s,
gemeentes, GGD’en en dus ook LCG. Via de nieuwsbrief informeert het
NKC op een eenduidige manier over de laatste stand van zaken van de
nationale communicatieaanpak. Aanmelden voor de NKC-nieuwsbrief kan
door een mail te sturen naar nkc@minjenv.nl.

Toenemende steun voor geleidelijke afbouw
maatregelen

De wekelijkse peiling van Maurice de Hond laat zien dat Nederlanders zich
voor het overgrote deel goed houden aan de voorschriften en de adviezen
van de overheid om de kans op besmetting te verkleinen. Op twee punten is
er een belangwekkende verandering ten opzichte van de cijfers van vorige
week. Toen gaf 42% van de bevolking aan dat als het aantal doden echt
gaat dalen de maatregelen geleidelijk afgebouwd moeten worden, ook als
er nog kans op besmetting is. Inmiddels is dat aantal 51% geworden.
Daarnaast is het opmerkelijk dat vorige week 41% van de bevolking zichzelf
een kans van meer dan 50% gaf besmet te worden. Dat aantal is nu
gedaald naar 29%. Alle cijfers vindt u hier.

Bron: Peil.nl

Bestaande structuren

Het LCG hanteert nog steeds de norm dat we zoveel mogelijk bestaande
structuren intact houden en gebruiken. Dat geldt voor alle betrokken
partijen. Mochten er in de toekomst redenen ontstaan om daar van af te
wijken dan nemen we contact op. Ziekenhuizen adviseren we kritische
producten te blijven bestellen op de gebruikelijke manier. Indien er een
tekort aan een bepaalde verpakkingsgrootte is, schakel dan flexibel over
naar een andere verpakkingsgrootte. Neem alleen contact met ons op
indien er minder dan drie dagen voorraad in huis is en de reguliere
leveranciers het product niet kunnen leveren.

Lezerspubliek Nieuwsbrief groeit gestaag

Afgelopen donderdag ging de eerste LCG Nieuwsbrief uit naar 527
personen. Inmiddels staat de teller van het aantal ontvangers op 742.

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.

Stop de verspreiding van het coronavirus

In deze rubriek delen we meer informatie vanuit de
Rijksoverheidscampagne Alleen samen krijgen we corona onder controle.
Vandaag: Welke informatie vind je waar en wie kan je daarvoor bellen?

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 Covid-19-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.

Contact met het LCG

Vragen van de media: s.sluiter@nvza.nl 

Onderwerp suggesties voor deze nieuwsbrief: LCG-nieuwsbrief@nvza.nl 
Alle andere vragen via: covid-19@nvza.nl 

Heb je deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen en wil je deze vanaf nu ook
ieder 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/

