
Nieuwsbrief #6 - donderdag 9 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 van hun corona-gerelateerde geneesmiddelen- en
grondstofvoorraden. Respons vandaag was wederom 100%!

Door IGJ goedgekeurde diergeneesmiddel
inmiddels beschikbaar in Nederland

De voorraad diergeneesmiddel uit België die vorige week door de Inspectie
voor Gezondheid en Jeugd werd goedgekeurd voor menselijk gebruik is
inmiddels door één van de Nederlandse groothandels geleverd aan een
ziekenhuis. Het ziekenhuis is blij met de extra voorraad. 

Hierop kwam meteen de vraag of het niet verstandiger zou zijn om
bestaande voorraden bij alle Nederlandse ziekenhuizen nu alvast te
herverdelen met het oog op toekomstige tekorten. Het LCG adviseert dit
niet te doen. Wij adviseren zoveel mogelijk uit te gaan van bestaande
structuren. Wij hebben een goed beeld van de gemiddelde landelijke
voorraden en zullen ziekenhuizen individueel benaderen als wij nijpende
tekorten voorzien. Op dit moment is daar geen sprake van. Herverdeling
zou onnodig extra werk en stress opleveren.

Escalatieladder bij geneesmiddelentekorten

We hebben dit al eerder vermeld, maar we krijgen nog steeds vragen uit het
veld hoe te handelen bij geneesmiddelentekorten. Allereerst is het
belangrijk te herhalen dat voor alle vier de categorieën essentiële IC-
geneesmiddelen (sedativa, pijnbestrijding, spierrelaxantia en ‘overig’)
op dit moment gemiddeld voldoende voorraden zijn - meer dan 14
dagen. Dit beeld wordt dagelijks geactualiseerd, waarbij ook de
bezettingsgraad van de IC-bedden wordt meegenomen. 

Mocht je te maken krijgen met tekorten, probeer dit dan zoveel mogelijk via
je eigen groothandel op te lossen. Biedt je eigen groothandel geen uitkomst,
probeer dan één van de andere groothandels. Er is voldoende voorraad,
dus er is altijd een groothandel die je uit de brand kan helpen. En je kunt
natuurlijk ook altijd conform de gebruikelijk afspraken bij een collega-
ziekenhuis aankloppen. We hebben geregeld dat je via ZAGIS de voorraden
van je collega’s binnen je eigen inkoopgroep in kunt zien. Mocht je er
helemaal niet meer uitkomen, neem dan contact met ons op via covid-
19@nvza.nl of (085) 022 1390 .

Vragen over medische hulpmiddelen

Soms krijgen we ook vragen binnen over medische hulpmiddelen. Daarvoor
kunt u terecht bij het Landelijk Consortium Hulpmiddelen via
middelencorona@nfu.nl. Dat consortium gaat over medische hulpmiddelen
waaraan een tekort dreigt.

3e NVZA Webinar COVID-19 aanpak

De NVZA organiseert donderdagavond 9 april 2020 om 19.00 uur een derde
Webinar over de aanpak van de COVID-19 epidemie vanuit
apothekersperspectief. Na afloop komt het webinar online beschikbaar. Het
doel van dit Webinar is het uitwisselen van kennis en ervaring met
betrekking tot de logistiek, organisatie en behandeling van patiënten met
COVID-19. Tijdens dit Webinar bespreken collega’s uit het land diverse
casussen. Ook geven een aantal LCG teamleiders een update over de
LCG. Daarnaast is het mogelijk om tijdens het Webinar vragen te stellen via
de Q&A. Voor dit Webinar wordt accreditatie aangevraagd. 

Waar kunt u terecht met uw vragen? 
Het LCG probeert het veld in het algemeen op drie manieren te informeren. 

1. Via deze nieuwsbrief;
2. Via gerichte nieuwsupdates naar diverse stakeholders;
3. Eén op één waar nodig.

Desondanks kan het altijd dat u nog steeds met vragen zit. Dan kunt u
contact opnemen met ons secretariaat via covid-19@nvza.nl. Zij zorgen dat
uw vragen bij de juiste persoon/personen terecht komen en snel
beantwoord worden.

De nieuwsbrief gaat even met paasverlof

Het LCG team werkt dit paasweekeinde gewoon door, maar de nieuwsbrief
gaat even een paar dagen met verlof. De eerstvolgende nieuwsbrief
verschijnt op dinsdag 14 april. Vrolijk Pasen!

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 delen we de reclamespot van de Rijksoverheid. Klik op de
afbeelding hieronder om die te bekijken.

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/
https://www.youtube.com/watch?v=JXa1FjHuLuQ

