Mail vanuit het NVALT bestuur
18 maart 2020
Beste allen,
In deze roerige tijden proberen we jullie vanuit het bestuur van de NVALT zo goed mogelijk op
de hoogte te houden. Andersom krijg ik veel input vanuit jullie eigen werkomgeving omtrent
aantallen opgenomen patiënten, ziektebeelden en weerslag op de bedrijfsvoering. Deze
informatie helpt ons enorm en wordt tevens dagelijks gedeeld met een COVID team vanuit de
FMS, waar ikzelf onderdeel van mag uitmaken.
Uiteraard blijven jullie via allerlei mediavormen goed op de hoogte van alle ontwikkelingen,
maar onderstaand staan nog opmerkingen die wellicht een aanvulling hierop kunnen zijn:
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Aantallen patiënten. De aantallen opgenomen patiënten variëren nog sterk in de
verschillende regio’s, varierend van totaal 38 opgenomen patiënten (16 IC) in het Amphia
(cijfers van vanmorgen) tot 0 in aan aantal ziekenhuizen in het noorden van het land.
Volgens de epidemiologisch ingestelde experts kunnen de aantallen in de komende
weken, gebaseerd op het aantal waarschijnlijke besmettingen dezer dagen, nog enorm
gaan oplopen. De maatregelen zoals deze week afgekondigd zullen pas later effect gaan
laten zien. We zullen ons dus hierop moeten blijven instellen.
Ziektebeelden: Tot op heden bestaat de overgrote meerderheid van pulmonologische
beelden uit diffuse matglasafwijkingen, hetzij perifeer diffuus of peribronchiolair, of ARDS
beelden. Ook enkele matglasgebieden kan in milde gevallen een bijpassend beeld zijn.
Lobaire pneumonieen zijn tot op heden ver in de minderheid. Het klinisch beeld zal
grotendeels bekend zijn: Na incubatie komen na enkele dagen klachten, waarna weer
enkele dagen tot een week later het omslagpunt komt, dat wil zeggen herstel of snelle
achteruitgang, soms gevolgd door een IC opname.
Weerslag op de bedrijfsvoering. Momenteel is de situatie in bijna alle ziekenhuizen nog
onder controle, hoewel de weerslag op de bedrijfsvoering er uiteraard is. Er zijn bijna
overal goede protocollen gemaakt voor de triage/opvang van mogelijke besmette
patiënten, en de IC’s liggen nu (landelijk gezien maar zelfs in het Amphia) niet vol. Door
diverse niet praktiserende longartsen is inmiddels aangeboden dat zij bij willen springen
bij toenemende drukte en problemen met de bedrijfsvoering, hetgeen uiteraard een groot
compliment waard is!. Graag hiervoor aanmelden bij Trudy, dan kan zij een kleine pool
van inzetbare longartsen samenstellen.
Zoveel mogelijk beschikbare informatie omtrent Corona staat vandaag op onze website ,
op het besloten gedeelte onder het groene kopje “Laatste Nieuws Corona”. Daarnaast
blijft het uiteraard goed om lokale informatiebronnen, de RIVM informatie en de
informatie vanuit de FMS te blijven volgen.
Vandaag zal er weer een webinar vanuit de FMS worden georganiseerd, zie daarvoor jullie
mail. We denken er ook als NVALT over om op korte termijn wellicht een webinar te
organiseren, waarin vragen kunnen worden gesteld en extra informatie kan worden
gegeven. We komen hier spoedig op terug als dit een goede en gewenste optie lijkt te zijn.
Samen met de NVVR (radiologie) gaan we nog kijken naar de plaatsbepaling van de CT.
Voor dit moment hebben we afgesproken dat de CT met name laagdrempelig wordt
ingezet bij opname van een voor Corona verdachte patiënt, maar negatieve keel/neus
uitslagen, en nog niet primair voor het vaststellen van voor Corona verdachte afwijkingen
bij de triage voor het besluit wel/niet opname. Ik kom hier snel op terug.
Met betrekking tot de informatieuitwisseling kreeg ik van sommige collega’s de vraag of
informatie omtrent opgenomen patiënten en aantallen wel , juridisch gezien, onderling
gedeeld mag worden. Het korte antwoord is: ja, dat mag, want goede informatiedeling
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komt de behandeling van onze patiënten ten goede, en daar heeft de patiënt impliciet al
toestemming voor gegeven binnen een behandelrelatie.
Nieuwe suggesties omtrent onze handelwijze in de komende weken en maanden zijn
uiteraard welkom en kunnen gedeeld worden met ondergetekende of Trudy. Het kan dan
bijvoorbeeld gaan om de mogelijkheden van videobesprekingen, protocollen voor speciale
patiëntengroepen enz. Als bestuur kunnen we deze suggesties verzamelen en waar nuttig
met alle leden delen en/of implementeren.
Longartsenweek 2021 zal plaatsvinden van 12 tot en met 15 april 2021.

Tot zover.
Sterkte allen in de komende unieke periode en, om met Rutte te spreken, we gaan dit samen
doen!
Met vriendelijke groeten, mede namens de overige bestuursleden.

