
Q&A naar aanleiding van LCG-webinar “Update CCV” 3 februari 2021 
 
 

Q: Vreemd dat bijvoorbeeld voor Propofol het aantal dagen ICU wordt aangehouden terwijl 5 
mnd t.b.v de OK’s is. 
 
A: We focussen op analyses die door LCG zijn uitgevoerd, het getoonde overzicht is een van 
deze analyses.  

 
Q: Wat moet je doen wanneer je op basis van voortschrijdend inzicht of aangepast 
medicatiebeleid eigenlijk wijzigingen wil aanbrengen in de CCV volumes van verschillende 
werkstoffen? Moet je daarover LCG/VWS inlichten o.i.d.? 
 
A: Er is niet voorzien in een aanpassing van de CCV. De CCV moet gezien worden als een 
garantievoorraad voor het geval er uitval is van levering van geneesmiddelen bij een COVID-
uitbraak.   

 
Q: Hoe zit het dan met monitoren van verbruik? 
 
A: Het LCG is momenteel bezig met het voorbereiden van een Covid-monitor, in 
samenwerking met Logex. Met behulp van deze monitor is het verbruik per ziekenhuis in te 
zien, en geneesmiddelbehoeften te voorspellen. 

 
Q: Wordt de CCV nog uitgebreid met bijv dexamethason en tocilizumab? 
Dexamethason tabl 4 mg en 1,5 mg en voriconazol i.v. hebben we op dit moment ook te kort 
van. Kunnen jullie dit ook oppakken? 
 
A: Op dit moment bestaat de CCV uit de 14 “bekende” Covid-middelen. De ontwikkelingen 
rond middelen als dexamethason en tocilizumab worden door het LCG wel gevolgd, maar dit 
doet zij door incidentele uitvraag bij ziekenhuizen en leveranciers. Met de nieuwe VWS-
opdracht van het LCG worden de leverende partijen niet meer standaard uitgevraagd naar 
hun voorraden.  

 
Q: We krijgen overigens nu niet voldoende rocuronium om CCV op te kunnen schalen van 
onze CCV. We zitten inmiddels bijna zonder. 
 

A: Vanzelfsprekend heeft de directe patiëntenzorg altijd prioriteit boven de opbouw van de 

extra voorraden. We zien dat het opbouw van de CCV voor bepaalde middelen tijdens hoog 

verbruik lastig is. Dit wordt ook besproken met VWS. Hiervoor is een werkwijze ingericht 

waarbij eerst inventariserend een impactanalyse wordt uitgevoerd. Mocht dit aanleiding geven 

voor vervolgstappen, dan is het ook mogelijk de voorraden in de gehele keten uit te vragen en 

intensiever te monitoren.  

 
Q: TAV inderdaad te herkennen aan ZI nummer? Is er een lijst van middelen die onder TAV 
vallen? 
Wat is status van TAV? gzh of geregistreerd? vereist dossier? 
 
A: Een TAV is een tijdelijke, alternatieve verpakkingsvorm, die is goedgekeurd door de IGJ. 
Het is dus hetzelfde product met andere verpakkingsvorm maar met herkenbaar ZI nummer. 
 
Q: Hoe gaat men om met het automatisch bestelsysteem? Ophogen met de CCV erbij anders 

wordt er niet op tijd besteld. 

 
A: Ja, in feite is het invoeren van een CCV niet anders dan het verhogen van de 
besteldrempel in een automatisch bestelsysteem. 

 


