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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.

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.

Beschikbaarheid midazolam in verpleeghuizen

In de media zijn berichten gedeeld waaruit blijkt dat de ergste problemen
zich nu lijken te verschuiven naar de verpleeghuizen. In ons land is er op dit
moment, grotendeels ook dankzij eigen productie van ziekenhuisapotheken,
voor de komende periode ruim voldoende midazolam beschikbaar. Toch zijn
er verpleeghuizen die problemen ervaren met het verkrijgen van voldoende
midazolam. Via het LCG willen wij daarom openlijk communiceren dat de
verpleeghuizen, indien zij vanuit hun reguliere kanaal onvoldoende
midazolam kunnen krijgen, zich via hun eigen apotheek kunnen wenden tot
de ziekenhuisapotheek in de regio. Hiermee proberen we vanuit het LCG
met de ziekenhuisapotheken ook de verpleeghuizen in deze tijd zo goed
mogelijk te ondersteunen.

Vastleggen onderling uitwisselen
geneesmiddelen

Apothekers mogen hun voorraden aan geneesmiddelen onderling
uitwisselen, als dat nodig is om tekorten door leveringsproblemen op te
lossen. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) staat het nu onder
voorwaarden tijdelijk toe. Ziekenhuizen kunnen vanaf nu informatie over
uitgewisselde geneesmiddelen in de COVID-module van ZAGIS vastleggen
en daarmee voldoen aan de gestelde voorwaarden (GDP). Transport
regelen dat voldoet aan de regels valt onder de verantwoordelijkheid van de
individuele apotheken. In de module komt wel de mogelijkheid om bij de
groothandel transport aan te vragen. Voor meer informatie kunt u de
handleiding van de COVID-module raadplegen.

Propofol

Binnenkort verwachten wij een eerste partij propofol uit Zuid-Korea. Dit is
het geneesmiddel dat op dit moment binnen het LCG onze grootste
aandacht heeft. Om verschillende redenen geeft IGJ er de voorkeur aan dat
we deze partijen importeren met behulp van de FHZ (groothandel AHZ).
Voor het transport zullen we gebruik gaan maken van de reguliere
groothandels.

Atracurium

Er is atracurium beschikbaar gekomen op de markt. Mocht er weer behoefte
zijn aan atracurium, dan verzoeken we ziekenhuizen die normaal gesproken
atracurium bestellen, hun bestelling weer te gaan plaatsen bij de
groothandels. Groothandels kunnen hun bestellingen hierop aanpassen.

Proposure

Een partij Proposure (propofol met veterinaire registratie) is kort geleden na
een check op samenstelling door het CBG en goedkeuring door IGJ
beschikbaar gesteld voor de Nederlandse markt. De firma Fendigo heeft na
ampele overwegingen besloten deze partij Proposure gratis beschikbaar te
stellen. Het LCG (en de NVZA) bedankt de leverancier vanwege deze geste
voor deze eenmalige levering. De groothandel (Brocacef) is hiervan op de
hoogte en zal zorgdragen voor een juiste verrekening met de afnemer.

Escalatieladder bij tekort

Het LCG krijgt geregeld vragen welke acties er ondernomen kunnen worden
door ziekenhuizen indien een ziekenhuis een tekort heeft op één van de
kritische middelen. 

De volgende acties worden geadviseerd om op te volgen:

Bel je groothandels.
Bel een lid van je inkoopgroep die mogelijk nog wel heeft.
Benader het LCG benaderen via telefoon 085-0221390 via COVID-
19@nvza.nl.

Binnen het LCG zijn alle inkoopgroepen vertegenwoordigd. We kunnen dan
via de afgesproken lijnen vraag en "aanbod" bij elkaar brengen.

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/

