13 maart 2020
Beste collega’s,
Op dit moment is de Corona crisis vol gaande in de Noord Brabant, maar de verwachting van
de experts is dat ook andere delen van het land hier de komende dagen tot weken in
toenemende mate aan mee gaan doen.
Om maximaal voorbereid te zijn is er van mijn kant uit dagelijks overleg met de FMS, met de
sectie infectieziekten van de NVALT en met het OMT (Outbreak Management Team) in het
Erasmus MC, aangevuld met deskundigen uit de ziekenhuizen in Noord Brabant. Ik heb in het
overleg met de FMS afgesproken dat er zeer frequent vanuit de FMS een nieuwsbrief zal
rondgaan onder alle leden waarin de laatste ontwikkelingen en adviezen staan vermeld, en dat
we dagelijks informatie vanuit de longgeneeskunde blijven verzamelen en aanleveren over de
ziektebeelden en het beloop van de ziekte.
In het Erasmus MC is overigens inmiddels besloten om policontroles in de komende weken
zoveel mogelijk om te zetten in telefonische consulten. Tevens wordt nu een noodplan
gemaakt voor de komende weken voor de SEH en IC’s.
Om als NVALT bestuur maximaal op de hoogte te blijven zou ik vanuit alle ziekenhuizen graag
regelmatig een update willen horen gericht op de volgende vragen:
1. Welke longbeelden worden er bij jullie gezien bij de opgenomen patienten met een
Coronabesmetting (lobaire pneumonie, diffuus matglas, peribronchiale afwijkingen/OP
beeld of ARDS beeld)?
2. Hadden alle patienten koorts of soms ook niet? Hoe is het beloop van de ziekte geweest?
3. Is er uitval van medwerkers van de longafdeling?
4. Staat de pulmonologische zorg in jullie ziekenhuis onder druk (uitval medewerkers, bedden
tekort, IC problemen)?
Ik hoef uiteraard niet van elke nieuwe patient op de hoogte te worden gebracht maar af en toe
een “stand van zaken” is zeer gewenst, ook tbv onze informatie richting de FMS.
Tot slot, laat de communicatie met de media svp verlopen via het bestuur van de sectie
infectieziekten en het NVALT bestuur.
Dank voor jullie medewerking en sterkte in de komende weken. Ik zal jullie regelmatig op de
hoogte houden van de ontwikkelingen.
Met vriendelijke groet,
Dr. Leon M. van den Toorn
Voorzitter NVALT

