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COVID-19 - bericht van de voorzitter (2)
Beste collega's,
Wat ben ik trots op datgene wat wij de afgelopen week met ons allen hebben bereikt in het opvangen en
behandelen van COVID-19 patiënten op onze IC’s, in de voorbereidingen die wij allemaal hebben getroffen om
de IC-capaciteit uit te breiden, op de samenwerking in de regio en tussen de regio’s nationaal en op de
specifieke inzet van de leden van de taskeforce infectieuze bedreigingen.
Het is een ongewoon spannende tijd, waarvan het verloop nog erg ongewis is op dit moment. Maar we zijn
goed voorbereid, vooral door de inspanningen die wij als intensivisten verrichten op onze IC’s en in onze
ziekenhuizen.
Ik ervaar een grote mate van solidariteit onder alle werkers in de gezondheidszorg. Het is heel fijn dat de
anesthesiologen hun hulp hebben aangeboden om de personele bezetting op onze IC’s te versterken om de
uitbreiding van IC-capaciteit mogelijk te maken en eventueel zelfs ruimte en apparatuur op PACU’s,
verkoeverkamers of OK aan te bieden. Jullie ontvingen hierover gisteren een gezamenlijke brief van de
voorzitter van de NVA, Caroline van der Marel, en mij.
Ik heb dagelijks overleg in het Outbreak Management Team (OMT) van het RIVM, waar ik de specifieke
problemen van de IC-zorg kan benadrukken. Hierin heb ik onder andere voor het voetlicht gebracht hoe
belangrijk het is om de piek in aanbod voor onze IC’s te voorkomen. Onze deskundigheid wordt hier hoog
gewaardeerd.
Op het hoogste niveau overleg ik met instanties over onder andere tekorten aan beschermende materialen en
het sneller beschikbaar krijgen van extra beademingsapparatuur.
Op regionaal niveau wordt goed samengewerkt. Onze regio-intensivisten voorzien ons iedere dag van de
laatste stand van zaken op de IC’s. Vanaf morgen zullen we de totale getallen over COVID-19-patiënten op de
IC en de totale capaciteit aan IC-bedden op de website inzichtelijk maken. Blijf zoals eerder is afgesproken de
www.zorg-capaciteit.nl (http://www.zorg-capaciteit.nl) driemaal per dag invullen. Dat maakt het voor collega’s
die op zoek zijn naar een IC-plek gemakkelijker.
Op korte termijn zullen wij jullie samen met de taskforce een update geven over de beste behandelopties, die
wij mede uit de ervaringen van de afgelopen week op onze IC’s hebben opgedaan.
Social media. Het is fijn dat we in app-groepen elkaar snel kunnen bereiken. Dat heeft heel grote voordelen. Ik
wil jullie echter oproepen om vanuit doelmatigheidsoogpunt deze groepsapps alleen te gebruiken voor het doel
waarvoor deze zijn opgezet. Weet bovendien dat inmiddels het nodige nepnieuws circuleert.
Uiteraard is en blijft er veel media-aandacht. Wij vragen jullie, als je benaderd wordt, te verwijzen naar de
NVIC. Alle vragen worden direct beantwoord. Mocht je toch zelf in de media optreden, neem dan graag vooraf
contact op met mij zodat ik je van de laatste stand van zaken op de hoogte kan brengen.
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Met vriendelijke groet,
Diederik Gommers
Voorzitter NVIC
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