Beste collega's,
Met de geleidelijke vermindering van de COVID druk in de ziekenhuizen gaan we ons
langzamerhand weer opmaken voor de herstart van de non-COVID zorg en alle NVALT
gerelateerde activiteiten. Vandaar dat deze nieuwsbrief zowel COVID als non-COVID
elementen bevat.
COVID
1. FMS documenten. Er zijn nog een paar belangrijke FMS documenten onderweg,
waarbij het wellicht vermeldenswaardig is dat het NVALT bestuur in belangrijke mate
heeft meegewerkt aan al deze documenten. Het betreft o.a. een document met
handreikingen voor het herstarten van de non-COVID poliklinische zorg in (ja, nog
steeds) COVID tijden, documenten over het overwegen om een patiënt met COVID
thuis te behandelen, over de ins en outs van opname en ontslag van een COVID
patiënt, en een herzien document over de diagnostiek bij COVID met nadruk op de
plaatsbepaling van de CT.
2. Pre-operatieve screening van asymptomatische patienten middels CT en PCR. Zoals
jullie ongetwijfeld hebben vernomen is thans het landelijke advies om de CT niet
meer te gebruiken, de PCR diagnostiek wordt vooralsnog nog wel ingezet.
3. Nazorg en follow-up. Deze week zal er in de media ruime aandacht zijn voor de
nazorg en wijze van follow-up van opgenomen COVID patiënten met restafwijkingen.
Er zal worden gefocust op chronische klachten die voortvloeien uit de pathologie
waar we steeds meer over te weten komen, maar ook op het zgn Coronaplein, een
initiatief van de LAN en het Longfonds dat bedoeld is als vraagbaak en
ontmoetingspunt voor ex-COVID patiënten.
4. Research. Er wordt nog altijd stevig onderhandeld met diverse partijen (o.a. ZonMW
en het Longfonds) over de mogelijkheden van financiering van COVID gerelateerde
onderzoeksprojecten. We houden jullie daarvan uiteraard op de hoogte.
5. Bij de FMS worden middelen vanuit de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch
Specialisten (SKMS) vrijgemaakt om kwaliteitsbeleid in de zorg voor COVID-19
patiënten te ontwikkelen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld standpunten waarin goede
zorg wordt beschreven
(https://www.demedischspecialist.nl/onderwerp/details/richtlijnen-handreikingenleidraden) of het ontwikkelen van beleid op het gebied van peer support van
longartsen. Het gaat dus alleen om kwaliteitsbeleid en niet om onderzoek of lokale
initiatieven. Initiatieven kunnen worden aangemeld bij het NVALT bestuur.
6. FMS webinar. Graag verwijs ik jullie weer naar het eerstvolgende FMS webinar op
donderdag 7 mei om 19.30 uur, met als onderwerp "Hoe zorg je goed voor jezelf en
elkaar" met o.a. collega Roland van Balkom als spreker en ondergetekende in het
panel. https://nl.surveymonkey.com/r/fmswebinar009. Aanmelden kan tot
donderdag 7 mei -17.00 uur.
7. Vernevelen. Zoals bij velen van jullie wellicht bekend hebben wij als NVALT al diverse
malen geageerd tegen het "besluit" om vernevelen van medicatie niet op te nemen
als risicovolle handeling. Via de FMS heb ik dit samen met Menno vd Eerden
opnieuw weer in behandeling laten nemen bij de opstellers van het document. Als
NVALT adviseren wij vooralsnog om de genoemde handeling wel als risicovolle

handeling te beschouwen en dus een extra beschermend masker (FFP2) te gebruiken
bij het ernaast staan.
Non-COVID
1. Allereerst verheugt het mij zeer te vermelden dat collega Hans in 't Veen vanaf het
najaar van 2020 de opvolger zal zijn van Geertjan Wesseling als NVALT
afgevaardigde in het bestuur van de LAN. Namens het voltallige NVALT bestuur wil ik
Hans hierbij veel succes wensen in deze boeiende functie, en wil ik tevens Geertjan
hartelijk danken voor zijn jarenlange inzet voor de LAN en de vertegenwoordiging van
de NVALT hierin.
2. Herstart poliklinische zorg. Bij het al eerder genoemde herstarten van non-COVID
zorg op de polikliniek komen vele zaken kijken, die deels afhankelijk zullen zijn van
lokaal bepaalde mogelijkheden en beperkingen. Als handreiking kunnen hierbij
dienen het FMS document over het opstarten van deze zorg (komt als het goed is
deze week uit) alsmede andere documenten, zoals het al "gepubliceerde" document
over infectiepreventie.
3. Herstart NVALT activiteiten. De komende week zal het NVALT bestuur een plan gaan
maken voor de herstart van NVALT activiteiten in 2020 zoals NVALT onderwijs,
sectievergaderingen en de algemene ledenvergadering, rekening houdend met
de mogelijkheden en beperkingen zoals we die thans ervaren. In ieder geval zullen
wij als bestuur onze jaarlijkse visionaire dag in juni door laten gaan, en zal de
algemene ledenvergadering in aangepaste vorm plaats vinden op 1 oktober 2020,
zeer waarschijnlijk via een ZOOM bijeenkomst/webinar die we uiteraard zorgvuldig
zullen voorbereiden. Meer hierover en over het "back to normal business"
onderwerp volgt spoedig.
4. ERS. De ERS is hard bezig met een aangepast digitaal programma in plaats van de
"live" bijeenkomst in september. Het programma zal in ieder geval in dezelfde dagen
plaats vinden. Meer nieuws hierover volgt.

Tot slot, ik hoop dat alle collega's inmiddels weer iets rustiger kunnen ademhalen en een
goede herstart aan het uitvoeren/voorbereiden zijn waarbij ik tevens hoop dat de schade
voor (de meeste van) onze patiënten en onszelf vooralsnog beperkt is gebleven!

