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10 april 2020

Beste collega’s
Tussen de vele Covid berichten wil ik jullie graag ook vanuit het NVALT bestuur wederom op de
hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen.
1. NVALT webinar deze week. Velen van jullie hebben afgelopen woensdag ingelogd om het
NVALT webinar over Covid te volgen, waarbij er tevens gelegenheid was voor het stellen
van aanvullende vragen. Als organiserend commitee denken we dat we een informatieve
bijeenkomst hebben neergezet, waarbij ik iedereen hartelijk wil danken voor deelname
hieraan en het aanleveren van de vragen. Tijdens dit webinar hebben we tevens bekend
gemaakt dat er via de broer van collega longarts Herwin Machiels een prachtig bedrag van
75000 euro ter beschikking van de NVALT is gesteld voor Covid onderzoek, waarvoor veel
dank! Het bedrag is als volgt verdeeld over de ingediende onderzoeksvoorstellen:
a. 17.500 euro naar Jan Grutters voor onderzoek naar ACE gen varianten
b. 17.500 euro naar Harm-Jan Bogaard voor onderzoek naar het effect van Imatinib op
Covid.
c. 17.500 euro naar Marlies Wijsenbeek voor homemonitoring/follow up bij ontslagen
Covid patienten
d. 15000 euro naar Joost vd Aardweg voor onderzoek naar het gebrruik van een nieuw
“snorkelmasker”.
e. 7500 euro naar Sarah van Oord voor het ontwerpen van een herinneringsdocument
voor nabestaanden van overleden Covid patienten.
Hierbij feliciteren wij als bestuur nogmaals de genoemde onderzoekers! De overige, nog
niet genomineerde onderzoeksvoorstellen kunnen wellicht in een later stadium nog
beloond worden middels een nieuwe subsidieronde vanuit VWS/ZonMW die eraan komt.
2. Pre-operatieve CT. Er is veel te doen geweest over het pre-operatief verrichten van een CT
thorax, al dan niet in combinatie met de PCR diaagnostiek vande nasopharynx. De
heelkunde vereniging heeft aangegeven dit graag te willen invoeren bij patienten met een
klinische verdenking op een Covid, danwel bij patienten voorafgaand aan grote chirurgie of
bij evidente co-morbiditeit. Als NVALT hebben we aangegeven niet volmondig achter dit
voorstel te staan, en hebben we gesteld dat een dergelijk beleid afhankelijk van de lokale
situatie ingevoerd mag worden in ziekenhuizen, maar dat wij er niet op zullen hameren om
dat overal te doen.
3. Longembolie. Zoals jullie wellicht inmiddels hebben vernomen blijkt een groot aantal
Covid patienten met een ernstige vorm van de ziekte in het verloop van de ziekte
longembolieen te hebben. Deze bevinding gaat gepaard met een zeer slechte prognose.
We zijn nu nog aan het uitwerken of de CT scan zeer laagdrempelig op de IC en afdeling
moet worden ingezet, dan wel dat we naar een standaard CT angio onderzoek toe moeten
bij elke ziekere patient. Hierover meer in de nabije toekomst. Vooralsnog is in ieder geval
het advies om, op zijn minst bij de ziekere patienten, een hogere dosis tromboseprofylaxe
te geven.
4. Triage. In de afgelopen weken is jullie ongetwijfeld ter ore gekomen dat er veel wordt
vergaderd over triage, met als deelonderwerpen het al dan niet thuis houden van de
patient, het al dan niet opnemen van de patient, en het al dan niet op de IC opnemen van
de patient. Het zogenoemde “code zwart draaiboek” wordt hierbij vastgesteld in overleg
met het ministerie van VWS en de Inspectie. Aangezien dergelijke documenten uiterst
gevoelig liggen worden ze thans nog niet breed gedeeld, zo is ons althans medegedeeld

door de Inspectie. Hopelijk treedt het code zwart draaiboek helemaal niet in werking, maar
er wordt wel voor gekozen om dit klaar te hebben liggen voor het geval dat. Indien deze
documenten wel actueel gaan worden zullen we jullie daar uiteraard van op de hoogte
stellen.
5. FMS Webinar volgende week. De FMS organiseert volgende week dinsdag vanuit de NIV,
NVIC en NVALT een nieuw webinar dat een aantal interessante onderwerpen
zal omvatten, zoals nieuw inzicht in de laatste epidemiologische gegevens, wederom de
trombo-embolische complicaties en het gebruik van steroiden tijdens/voor Covid. Ik ga
ervan uit dat ook dit weer een boeiend webinar zal worden, dus iedereen is hierbij van
harte uitgenodigd om zich aan te melden. U kunt zich aanmelden via deze link:
https://nl.surveymonkey.com/r/fmswebinar5.
Tot slot wens ik iedereen een prettig thuis-paasweekend. Hopelijk zien we volgende week dat het aantal
opnames en ziektegevallen verder terug zal lopen.
Wederom dank ik iedereen voor de enorme inzet en de zeer goede samenwerking in de afgelopen weken.

