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Extra nieuwsbericht - 24 december 2020

COVID-19 - bericht van het bestuur (18)

Beste collega’s,
Graag praten wij jullie, zo vlak voor Kerst, kort bij.
Gegeven de beperkte resterende opschaalcapaciteit van IC bedden en de nog altijd toenemende COVID
druk dreigt het moment dat de vraag het absolute IC bedden aanbod overstijgt dichterbij te komen.
Nu de spreiding van patiënten over het land redelijk goed is en er zeer beperkte capaciteit is, is de rol
van het LCPS om te sturen beperkter. Wij hebben, om de huidige situatie goed het hoofd te kunnen
blijven bieden en met name om lokale, dan wel regionale escalatie te voorkomen, het initiatief
genomen om dagelijks met de regio-intensivisten bij elkaar te komen om de stand van zaken te
bespreken en daar waar nodig en mogelijk elkaar uit de brand te helpen.
Dit dagelijks overleg is bedoeld als aanvulling op de bestaande structuren. Het LCPS blijft zoals nu
gebruikelijk betrokken in de coördinatie, het bewaren van het overzicht, het signaleren en maken van
prognoses.
Het LNAZ heeft landelijk afgekondigd dat de categorie 4 en 5 zorg wordt afgeschaald. De IC-capaciteit
dient conform de VWS lijst in alle ziekenhuizen zijn uitgebreid naar 1.350 bedden nu en misschien
1.450 begin januari. Zie bijlage. We horen in het land dat de afschaling van de planbare zorg op
verschillende plekken in het land al lang een feit was en vaak al meer dan dat. Zo hebben we
afgelopen week samen met de thoraxchirurgen een brief aan VWS gestuurd om aandacht te vragen
voor het gebrek aan capaciteit voor de hartchirurgische zorg.
Ook het verplaatsen van IC-patiënten naar Duitsland is hervat. Elke verplaatsing naar een ander
ziekenhuis is ingrijpend voor onze patiënten en hun familie. Naar het buitenland gaan is echter nog
ingrijpender. Om dit in goede banen te leiden en de patiënt en naasten zo goed mogelijk te
ondersteunen wordt aan het uitplaatsende ziekenhuis gevraagd een maatschappelijk werker (of
vergelijkbare collega) te koppelen aan de betreffende patiënt en naasten. De maatschappelijk werker
informeert de naasten over het traject en houdt indien gewenst contact met de familie. Daarnaast is
ook vanuit het LCPS begeleiding van de naasten. Voor aanvullende informatie/ documentatie zie
bijlagen.
Tot slot laten we jullie graag weten dat de taskforce Acute Infectiologische Bedreigingen de handreiking
COVID-19 op de IC heeft geüpdatet. De laatste versie is via deze link in te zien en terug te vinden op
de COVID pagina op onze website.
Wij wensen jullie rustige feestdagen en een gezond en voorspoedig 2021!
Met vriendelijke groet,
Namens het NVIC bestuur
Diederik Gommers

NVIC | Telefoon: 030 - 760 74 44 | E-mail: secretariaat@nvic.nl

Powered by YMLP.com

