
Nieuwsbrief #8 - donderdag 16 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). 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%!

Kamerbrief

In de Kamerbrief van 15 april wordt ingegaan op de geneesmiddelen voor
patiënten met COVID-19. Er wordt gemeld dat (mede op basis van de
laatste rapportages van het LCG) voor alle vier de categorieën essentiële
IC-medicatie op dit moment gemiddeld voldoende voorraden zijn (meer dan
14 dagen). Ook wordt gemeld dat het LCG initiatieven heeft ondernomen
om de eigen bereidingen door Nederlandse ziekenhuisapotheken te
vergroten. Dat heeft ertoe geleid dat de voorraad van noradrenaline sterk
gestegen is. De Kamerbrief gaat verder in op de rol van het LCG voor het
vergroten van de voorraden van propofol en midazolam. 

Tenslotte wordt gemeld dat er ook in Europees verband maatregelen
worden genomen om tekorten te voorkomen. Denk hierbij aan het opheffen
van exportbeperkingen en gezamenlijke inkoopprocedures. De Kamerbrief
is hier te lezen.

Opstarten non-covid zorg

De Federatie Medisch Specialisten organiseert op donderdag 16 april een
webinar over de organisatie van non-covid zorg. Het opstarten van de non-
covid zorg brengt nieuwe uitdagingen met zich mee. Ook het LCG is bezig
om te kijken hoe de non-covid zorg kan worden opgenomen in de analyses.

Met wie werkt het LCG samen

In de nieuwsbrief proberen we u een inzicht te geven hoe het LCG werkt en
met wie we zoal samenwerken. Zo krijgen we onder andere data van
ziekenhuizen, groothandels en bereidende apotheken. Omdat we dankbaar
gebruik maken van deze data laten we u graag weten wie ons daarbij
helpen. In deze nieuwsbrief een inzage van leveranciers die data
aanleveren: Accord Healthcare B.v., All-Gen Pharmaceuticals And
Generics, Aspen Netherlands B.v. Aurobindo Pharma Bv, B.braun Medical
Bv, Bipharma Bv, Boehringer Ingelheim Bv, Centrafarm Bv, Eu-Pharma Bv,
Eureco Pharma, Eurocept International Bv, Fisher Farma Bv, Fresenius
Kabi Nederland Bv, Hikma Pharma Benelux B.v., Medcor Pharmaceuticals
Bv, Medcor Specials B.v.,Msd Bv, Orifarm B.v., Orion Pharma Bvba, Pfizer
Bv, Pharmachemie Bv en Pharmamedic B.v.

Inzage in geplande productie

Vanaf vrijdag kunnen productieapotheken aangeven of zij de aan het LCG
doorgegeven productieruns ook openbaar willen maken voor andere
ziekenhuisapotheken binnen ZAGIS. Op deze manier kunnen de apotheken
makkelijk zien wie welk product bereidt, en wanneer dit gereed is. Voor
vragen kunnen zij altijd contact opnemen met info@zagis.nl

LCG nu ook op social media

Sinds kort is het LCG ook aanwezig op Twitter en Linkedin.

De nieuwsbrief verschijnt vanaf nu twee keer per
week

Nu de oprichtingsfase achter de rug is zal de nieuwsbrief vanaf nu twee
keer per week verschijnen, op maandag en donderdag. Mocht er aanleiding
toe zijn dan verzorgen we extra edities.

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. 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
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/

