
Nieuwsbrief #4 - dinsdag 7 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 IC 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 sturen van hun Covid-19-gerelateerde medicijn- en
grondstofvoorraden. Respons vandaag was 99%. Ook een groeiend aantal
fabrikanten levert nu deze belangrijke informatie aan.

Organisatiestructuur LCG

De organisatiestructuur van het LCG staat. Er zijn een aantal teams
geformeerd die de belangrijkste projecten hebben opgepakt. Het LCG wordt
aangestuurd door Joris Uges. Het projectmanagement en het team Data
Interpretatie & Advies ressorteren direct onder de projectleiding. De
dagelijkse werkzaamheden worden uitgevoerd door de teams Grondstoffen
en Bereidingen, Inkoop, Voorraad, ICT en R&D, Communicatie en last but
not least het team Ondersteuning. In volgende nieuwsbrieven zullen we wat
dieper ingaan op de teams en wat ze precies doen.

Team Grondstoffen & Bereidingen

Het Team Grondstoffen & Bereidingen (G&B) is de afgelopen week druk
bezig geweest om binnen de bestaande netwerken een overzicht te krijgen
van beschikbare grondstoffen op de internationale markt waarmee
essentiële Covid-19 IC-geneesmiddelen geproduceerd kunnen worden voor
Nederland. Mede omdat een aantal grote commerciële spelers - die onder
normale omstandigheden geduchte concurrenten van elkaar zijn - in het
belang van Nederland de handen ineen hebben geslagen, heeft G&B in het
buitenland de hand kunnen leggen op een grote partij grondstoffen. Die
partij wordt binnenkort in Nederland verwacht en de distributie zal verlopen
via de normale kanalen.

Producerende Ziekenhuisapothekers

Eén van de dingen die het Nederlandse zorgsysteem uniek maakt is dat
naast de reguliere fabrikanten ook een aantal ziekenhuisapothekers
bevoegd zijn om zelf geneesmiddelen te produceren. Deze zogenaamde
“producerende” ziekenhuisapothekers hebben hun productiecapaciteiten
flink opgeschaald zodat ze een significant gedeelte van de benodigde
Covid-19 geneesmiddelen voor IC behandeling zelf kunnen produceren.
Allemaal in nauw overleg met Inspectie Gezondheid en Jeugd (IGJ) om de
kwaliteit van het productieproces te waarborgen.

Inzicht in voorraden

Een aantal van jullie heeft al een aantal malen (terecht) gevraagd wanneer
we meer inzicht gaan geven in het landelijk overzicht van de Covid-19 IC-
geneesmiddelen voorraden. Waar nodig nemen we individueel contact op
met ziekenhuisapothekers als de data daartoe aanleiding geeft. Wij werken
hard aan een model om in de toekomst in bredere zin te kunnen
rapporteren. Ondertussen vragen we nog even jullie geduld.

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: Stel je hebt klachten, wat mag je dan wel doen en wat juist niet?

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 hier.

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
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/

