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Geachte heer U., 
 
In de eerste fase van de COVID-19 crisis is het Landelijk Coördinatiecentrum 
Geneesmiddelen (LCG) opgericht. Het LCG vervult een belangrijke rol in het 
borgen van de beschikbaarheid van een aantal COVID-19 gerelateerde 
geneesmiddelen. Er zijn ook werkafspraken gemaakt over de omgang met een 
situatie waarin er ten aanzien van een COVID-19 gerelateerd geneesmiddel sprake 
is van ernstige schaarste of tekorten. Hiervoor is een commissie Acute Tekorten 
Geneesmiddelen (ATG) ingesteld, welke op basis van het specifieke geneesmiddel, 
waar nodig wordt uitgebreid (ATG+). Deze ATG(+) geeft vervolgens een advies 
over de inzet en verdeling van de schaarse geneesmiddelen. Het LCG vervult 
daarbij een belangrijke rol bij de distributie en verdeling van voorraden. 
 
Ik heb het advies dat door het LCG in samenspraak met de commissie Acute 
Tekorten Geneesmiddelen, uitgebreid met vertegenwoordiging van de Nederlandse 
Vereniging voor Reumatologie, de SWAB en het FMS Expertiseteam behandeling 
COVID-19 is opgesteld ontvangen en aandachtig gelezen. Ik wil u het volgende 
meegeven:  

1. Het LCG draag ik op om de partijen in het veld te helpen om het advies 
zoals aan mij voorgelegd tot uitvoering te brengen, door zijn 
coördinerende rol voort te zetten conform de eerder gemaakte 
werkafspraken. Ik verzoek het LCG hierbij dat het mij regelmatig 
informeren over de stand van zaken en - indien er een fase in de 
voorraadsituatie ontstaat die dit rechtvaardigt - de centrale regie op de 
distributie overneemt, gebruikmakend van de bevoegdheden zoals deze 
bij opdrachtverlening zijn overeengekomen.  

2. Ik roep partijen in het veld op om het LCG hierin te volgen en hun 
werkwijze aan het advies te conformeren.  
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Tevens wil ik u bedanken voor het werk dat u reeds heeft verzet in het monitoren 
en coördineren van de situatie rondom de beschikbaarheid van IL-6 remmers. 
 
Hoogachtend, 
 
de minister van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport, 
 
 
 
 
 
 
Hugo de Jonge 


